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EXCM.AJUNTAMENT
DE
MANRESA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINARIA DEL P
DE LA CORPORACIÓ CELEBRADA EL DIA

29 DE-

JULIOL DE I.9BI.

A 1 c al d e - P r e s i d e n t
sr' t:':
Prat
:":n:t=i
d I Alcalde

Tts.

Sr. Jordi Marsa1 Muntalá
Sr. Pere Oms Pons
Sr. Ramón Puig Soler
Srta. Ma Teresa Vitajeliu
Sr. Josep Sorinas Nogués

sr. ,:":o:o:":.1

Roig.

Garrisa caro

ConseI lers
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
sr'

Manuel Cano Navarro
Enrlc Casasayas Brichs
Ignasi Perramón Carrió
LIuiÉ Tuneu Roca
Eduard Bohigas Santasusagna
Josep Fuentes Ribas
Jordi Perez Picas
Concepció üomas Riu
Joan Garriga Rovira
Manuel Caro Muñoz
o:o:':
codina
:":':t"

Absents

iustificats

Cap.
Absents

sense iustificar

Sr. Andreu Dalmau Sitjes
Sr. Ramón Majó Lluch
Planas
Sr. Ramón Llatjos
Sr. Francesc Padulles Esteban
Sr. Ramón Oliveras Torrens
Srta. Ma Angels Torrens Vila

sr.

"lu:"=*:.:t:tI

Secretari
Srta.

rraveset

Acci.dental

Ma Angels Clotet

i Miró

Interventor
Sr.

Vfctorino

Rodr&guez Santos
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A Ia Ciutat de Manresar i sent les vint
ores i cinc minuts
del dia vint-i-nou
de Juliol
de mil nou-cents vuitanta-unr
es
reuneixen sota la Presidéncia del Sr. Alcalde,
els senyors año prévia convocatória
tats anteriorment,
a lrefecte,
I a trobJecte
de celebrar
sessió exüüaórdinária
del Ple Municipal.
obert It acte es va procedir
a aprovar
I'acta de 1rúltima sessió, tant en castellá

els esborranys
com en catali.

de

A continuació
es va passar a tractar
dels assumptes figu
rats a ItOrdre de Convocatória,
resolent-se
tots ells en elsr,lte¡l
mes que a continuació
es relacionen:
PRIMER.-

P R E S I D T N C I A : P R O P O S T AS U P R E S S I Ó C E L E B R A C I Ó P L E O R D T N A R I
C O R R E S P O N E N TA L M E S D I A G O S T

El Sr. Alcalde-President,
va proposat euer com vé sent tradlcfonal,
s'acordés la suspensió Oel PIe Ordinárl
del mes dr agost
en plena época vacacional,
fixant-se
ta data del dia 9 de Setembre per la celebracló
det proper Ple Ordiniri.
V¿ sol.licitar
la paraula el Sr. Perramón pel PSANr p€r man!
festar euer possiblement havia sigut un lapsus, peró que en anys
anteriors
eI que sfhavia fet era celebrar Ple Urdlnári
a finalsde Juliot,
aixó tenint
en compte eI capitol
de Precs i Preguntes;
pel que el seu vot seria negatiu,
conseqüentment que es podien,=
haver debatut d'aLtres
temes que no figuren a lrOrdre del Dia. =
Li va conüestar el Sr. Marsal dlent que creia recordar que en =
anys anterlors,
no s'havia adelantat mai el Ple Ordinári
dfAgost
al mes de Juliol,
i que si repassava les actes podria co[provar=
que efectivament
la seva part eI Sr. Atcalder vd rg
era així.Per
prds aI constj-tulr-se
Ia Corporaciór
€ñ el sentit
cordar Itacord
de fixar
els PlensOrdiniris,
ara no es modificava tal acordr sino que simplement es tractava de suspendre el Ple Ordfnári
co
rresponent al mes drAgost.
Sotrnesa la proposta a votació,
en contra del Sr. Perramón.
SIGON.-

va ser

aprovada amb el

vot

P R A S I D E N C I A : P R O P O S T AR E L A T I V A A L A M U N I C I P A L I T Z A C I O

=

DEL

ffirl[rc
=
Es va llegir
lresmentada proposha dradopció Oet següent
acord:
r fI . - A d l c i o n a r ,
=
segon, a lrarticle
7L del
com a parigraf
M
u
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a
d
a
Projecte d'Estatuts
de Ia
segons r€per la Comissió Especial creada a Itg
Ia Memória realltzada
cull
fecter el següent redactat:
En el cas de subrninistrament per aforament, lrAjuntamentpodra requerir
corresponent al reparti
de l'llmpresa lrlnforme
ment deI capital
vivendes de lrirnmoble,
en
entre les diferentes
retació
45, i alxf me
amb les dotacions que es fixen a I'article
gu€ Éer part de l'Hmpresa es facifiti
informació a t'inquT
teixr
del subministrament a I'Immoble en =
Il de les característiques
qüest ió.
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2.- Municipalitzar,
amb Monopolir
el ser
i dl Aigües Potg
bles de Fianresar de conformitat
amb 1f estudi qu\e es conté a Ia
Memórla redactada per I I avantdita
C o m is s i ó E s p e c i a l .
Per 1a Presldénciar.€s
procedirnental
va explicar
el trámit
que lradopció de lracord suposava, així com els posteriors,
encaminats a I'aprovació
definitiva
d e l a m u ni c i p a l i t z a c i ó .
Sotmesa 1a proposta

a aprovació

aprovada per unani-

va ser

mitat.
T E R C B R . - P R I ' S I D A N C I A : P R O P O S T AD I A P R O V A C I Ó S O B R E A P L I C A C I Ó I

=

ffin
I

ALTRES

Es va ltegir
acords:

lresmentada

proposta

d'adopüió

dels

següents=

rf1.- Aplicar
Especials per ltexecució
=
les Contribucions
del projecte de les obres d'urbanització
dels carrers Sant LlAt
z @ r . ; ,S a n t J a u m e , 2 4 d e G e n e r , S a n t B l a s , L l m e t e r i o S a z , S a n t M a I
gi (un trarn) f nQ I75 del Plinol
de la Ciutat,
aprovant I'expeEspecials en la forma que apareix tramidient de Contribucions
tat,
el qual cost de les obres puja a 94.938.699 ptes.,
xifrant
la part del cost de lrobra que han de satisfer
conjuntament les
persones especialment beneficiades,
subjectes passius del tri
but, en 85.444.829 ptes.
2.- Aprovar 1a relació
de
cada contribuent,
havent-se de
quotes particulats,
per qu¿ en
formular els recursos pertinents
Reial
de lfart.
33 det repetit
bre.

quotes individuals
assignades
a
G
notificar
les
aIs interessats
el termini
de quinze dies puguin
a que sral.ludej-x
en el n9'l =
Decret 3.250/76 de 30 de Desem -

=
d'un compte a la Caixa d'Estalvis
3.- Aprovar I'obertura
de Manresar amb la denominació de 'rAjuntament de Manresa. Con
Especials urbanitza6ió
i altrestr
tribucions
carrers Sant Llitzer
que tenen aquests ingresos de con
donat eI carácter
finalista
formitat
amb lrarticle
38 del Reial Decret 3.25Q/76 de 30 de De
s e m b r e r f.
Realitzada votació ordiniria
ser aprova<1a per unanimitat.
QUART.- PR[SIDüNCIA:

i

ratificant

P R O P O S T AA O Q U I S I C I Ó I

la

proposta

va =

P E R M U T AD ' U N T E R R E N V

KMBTEsM'L
DEL XUP

Es va llegir
acords:

CREU

lresmentada

proposta

dfadopció

dels

següents=

rr1.- Comprar per executar el projecte de millorar
I'accés=
de voreres=
rodat al camí- de |tles Tres C¡€usrr¡ I la construcció

ffi
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a Ia Cra. de Man"resaa Igualada en e1 Barri del Xup, els te
rrenys assenyalats amb les lletres
B i D del plánol que stadjunta en aquest Dictámen blnb una superfície
total de 565 me
tres cuadrats que es descriu així : Nort,0est
i Sud, amb terrenys de la finca matriu propietat
dels oferents i Est, Cra.
de Manresa a lgualada, per un preu de 149.556,- ptes.
Pertanyen els terrenys que es compren afr Sr.
TITOL
Juan FaTi6s Portals y
Sra. Ana Portais Abadal, rü propietai i usufructuária
respectivament per hereditat
de1 seu pare
i espós, Sr. Josep Farrés Morera segons acredita per certificació del Registre de la Propietat.
Inscrita
en e1 Registre de La Propietat Ia finca matriu
que s ! adquireixen aI no
de la que segreguen els efts sectors
1882, tom 846, fol 214 volta de1 Registre de 1a Propietat de
de cárregues i gravámens els terrenys que es
Manresa, lliure
compren.
2. Declarar que els terrenys descrits que sladquireixen
son e1s únics que actualment interessen a aquest Ajuntarnent
i en conseqüencia declarar La excepci6 de licitaci6
a lrampar
de lfarticle
41 parrágraf
2 deL Reglanrent de Contractacid de
J - e s C o r p o r a c i o n s L o c a l s i a r t . 1 1 7. 1 d e l R e a l D e c r e t 3 " O 4 6 / 7 7
per no ser possible promoure concurréncia en
de 6 dtoctubre,
per no existir'hi
lroferta
en aquest cas un sol poseldor que
6s Joan Farres Portals i Sra" Ana Portals Abadal.
3. Permutar el terreny que figura en e1 sector A de1 plÉ
nol que sáadjunta propietat
dtaquest Ajuntament de 19ó netie5
cuadrats que llinda
aL nord, sud i est, amb el Sr, Juan Farrés
Portals i al Est amb la Cra. de Manresa a lgualada pels terrenys
descrits
en e1 pláno1 en e1 sector C de 196 rnetres cuadrats- pro=
pietat
d'en Juan Farrés Portals i anb resita de Ia finca rnatriu
i Est arnb La Cra" de Manresa a I'gualada, tenint en compte que
e1 valor d!uns I altres terreny's és equivalent segons la val.1o
ració dels Serveis Técnics Municipals.
TIlq_L_.- E1 Sector A és propletat
de 1'Ajuntament per ces'
de1 Sr. Pedro Fárrés: Carné a.cceftada pe-r áquest
si6 gTáEita
Ajuntarnent en sessi6 de 25 de febrer de 1953r¡ no está inscrita
aquesta cessié en el Registre de La Propletatr
El sector C és
propietat
del Sr. Juan Farrés' Portals Abadal per hereditat
del
seu pare i esp6s res'pectivament Sr. JoSe Farrés Morera i figura
inscrit
dins 1a finca matriu núrnero 1 .882 torn 846, fsI 214 volta
d e l R e g i s t r e d e M a n r e s a . A r n b d ú e sp a r c e l . l e s e s t á n l l l u r , e s d e c á
T
rregues i gravarnens'.
4. Facultar al
siguin precisos qt.

Sr, Alcalde

per La firrna de quants documents

Realitzad.a votació ordlnária
sobre 1a proposta,
cant-1a, aquesta va ésser aprovada per unanirnitat.

i

ratifi.
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qIJ{AU$.- pnE$rnEtqcrR: pnopo$rA epilurslcró
Va ésser llegit
el- dict&men en el
adopció dels segiüents acords!

rnnnririys p$n ry:,r-

que es proposaVa la

rr1.- Comprar¡ amb destl a 1'ampliació
d,e1 parc Munícipql de Puigterrh,
propi-etat
uns terrenys
d"ren ,Josep Dachs RaU
n6, que es descriuen de l-a següent, rnanera: porció d.e terrenli
on hi ha edificada
una casa de planta baixa situada en aquesta ciutatr
Pujada del Castellr
que ocupa una superflcie
de
333'77 metres cuadrats.
Llinda
al $ud" part amb proporció
adjg
dicada a Ia Sra. Florentina
D a c h s r a l l e s t , z u n bp o r b i ó a d j u d ¿ l
cada a Ja Sra. Maria Dachs, al nort amb finca de Carme puig i
a lroest
amb Asunción Curar Vda. C:i-ncar per un preu de -----5OO.0OOr- ptes.
TÍTOL.- pertany al venedor 1)er hereditat
del seu pare
Sr. Ramón Dachs tr'ornelIs,
segons escriptura
Notarial
de data f"5 de febrer de 1960, atorgada devant el Notari
Sr. pe dro Lluch Parteghs,
inscrita
en el Registre
de la propiet,at
de ]ulanresa. aI Sorrt l.L?Í., llibre
31,O, fol LSgt finca
12.O$6 ,
InscripcÍó
l-8, Ilj-ure
de ch.rregues i gravhmens.
2.* Declarar que la f j"nca descrita
ue actual
é s l a r l n j - c a q-declararment interesda
a aqrrest, Ajuntament
i en conseqü&ncj-a
la excepció de 1ícitaci6
a lrampar de Itartj-cle
4r¡ parrhgraf
2, del Reglament de contractació
de les corporacj-ons Locals i
t artÍcl@ tL1.L del R.D. 3046/77 de 6 droctubre, per no ésser
possÍbre promoure concurrlncÍa
en lroferta
per la exietsncia
en aqr"resL chs drun sol poseidor
que és en üosé Dachs Rauné
3er. Facultar
al Sr.
ments siguin precissos;

Alcalde

per

1a firma

de quants

Realitzada
votació
ordfnária
sobre 1a propostar
fÍcant-}ar
aquesta va ésser aprovada per unanimitat.
üIüfJ.

la

-

docu

í rati-

qovERl,rAcrÓ:DJcgAl.lFlüpROposANTLA ApjrUprCACróps,rrNrTrvé p-sl,__Ln&vIr-DF_
ABANDONAT$
EN LA
,RnrrRAQ¿DE VEHTCLES

üis va llegir
dictbnen
lresmentat
adopció dels següents acc¡rdsl

en el

q"ue es proposava

rr1.- Declarar vhlída l-a licitació
dtadjudicar
definltivament la concessió del servei de retiradar
depbsit
i custbdia del-s vej"rícles aband.onats en la vía priUfical
al Sr. Mar cel Soler Tarrés. pel pla$ d.run ariye i pels següents preus :
-Retirada
. . . .
-Retirada

turismes dins del perlmetre
urb&
. . . . 2.OOO¿- pt,as./furisme
turÍsmes fora del perímetre
urbh
. . . . . . 2.OOO'- ptes,/tlora.

¡ ,
.
. .

.

.

.

.

.

.

6/
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Retirada

camions dins

del

perlmetre

urbh

.

.

.

.

r .

uruh. . . .
o*.i'*á*'.**iu**i;13"-3i-;l:?il:?re
-'i',r'i***u't*'.*i" h"33-85fi;lt?'?u;pres.dih"r.Les
.
rr
!25-r- ptes.
furismes custbdj-ats en garatjos:
- Camj-ons tancate al descobertr
L5Or- ptes.
Camions custbd.iats en garatjos
t 25ar- ptes.

rr
rr

.
.
.

2.- Lresmentada concessió es regularh per 1o establert,
d.e Seg
en el PIec de Conclicions, Reglament,s de Contractació
veis de les Corporacions Locals i més dj-sposicions concor en lroportú
contracte.
dants, havent-se de formalitzar
re el

3.- facultar
corresponent

al $r, Al"calde-President
[.
contracte

Realitzada votació ordinb.ria
va ésser aprovada per unanimitat,.

¡5ETU.- URBANI$¡Ei. p

i

r:er a subscriu-

ratificant

la

proposta

,

T APROV

qf{, ruA &qpEqrAr, ps}.ilo¡trNATIqA}lpINQ ps I{ES F,ARRE,RpS
".

va la

Es va llegir
adopció del

lresrnentat dicthmen
següent acord¡

en el

gue es proposa-

rrL.- Aprovar provisionalment
el pla Especial denominat
rrcamping de les Farreres*
amb les modificacions
de carb.cter
no sustencial
assenyalades en lrinforme
am$s per ItArquiteg
te Municipal
amb res¡,:ecte a lrinicialment,
aprovat,
a la vis
ta de1 resultat.
de 1a informació
púurica
eféctuada en els l
arti-cles 43.1 en relació
amb e1 41 cle la Llei d.el Sbl i -*I47.3 í 1"38.2 del Regilament de Planejament.
2.- Trametre el Pla Especlal ilCamping de les Farreres,,,
provisÍonalment
aprovat a Ia Comj-ssió Provinclal
drUrbanÍsme
de Barcelona a fÍ drobtindre
la seva aprovació oetinitivarr
.
Va 6sser d.efensat el d.ict&.menpel Tnt. d'Alqa]fls
Sr.
Puíg qui va explícar
lesrmotj-vacions
introduÍdesr
tenint, en
compte les recomenacions de 1a Direcció
General d.turbanj-sme
com les al.legacions
dels veins, en reració
amb la conducció
de Aigüee Residuals fins eLs.conductors
de rrEl xuprr.Aixl mava explicar
teix,
que srhavia mantingut
la proposta tal i com
es presentavar
en relació
amb una altre
d.e les- recomenacions
fet,es per ]a rrDirecció Generalrr, per entendre que aquesta proposaha un model cle Camping diferent
al del projecte.
Va sol.licitar
la paraula eJ- $r. Garriga Caror per a
demanarr en rel-ació a una de les recomenacj_ons de la Direcció General que proposava la instal.lació
druna depuraclora .
que si aixb no es realitzaya
podria suposar un obst&cle per
La seva aprovació oefinitiva
per part. de la Genenai-itat
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Li va contestar
el lir. truig dient,
que stest& en fase de redacció del prejecte
drinstal.lació
d.runa depuradora mu¡rici
palr on abocarj-en les s€ves aigües resicluals
el-s diferenrs
[E] Xup[.
sectors de la Ciutatr
entre ells
sotmés el- dict&.uren a votació
nimitat,.
VUTTE.-

uRpAt{IsMt'
I
D URBA]{T

va ésser

aprovada

CTA}'IEN PRCI
IO DELS CAR,R}:RS PRUDENCI

I AL-

Tt?ss.
la

per una

Es va llegir
lresmentat dicthmen
adopció dels següents acords:

en

o'l

.Trlñ

_ _ nI -r ^-Y_ p o s a v a

6c

rr1. Aprovar inicialment
el projecte
df urbanització
dels
carrers¡
Prudencl tomeJ-las, Beata Soletat
Dos de Maig,
Torres,
Bernat Oller,
Capith Cortés,
Comtessa Ermessenda, i eL tram
compr&s entre el final
de Comtessa flrmessenda i Tres Roures i
el final
de Dos de Maigr de conformitet
anüc lo precer:tuat
en
lrart.
L4L.2 en relació
amb lrart.
126, ambdós del Rbglament
de Planej ament¡ arnb incorporació
de les esmenes o correccj.ons
assenyalades en lrinforme
subscrit
conjuntarnent. amb data 26
de juny del present anyr per lrArquitecte
Municipal
i per It6g
ginyer Jefe dele Serveis Tbcnj-cs.
2. Aprovar 1r obertura
del trh.mit, d'e>cposició pribtica durant un perfode de quinze dies d"el projecte
d rurbanit.zació
iniciaLment
de conformitat
aprovatr
amb 1o d:isposat en lrart.
128 del Reglament, de planejament, I art. 4.L del R.D, Llei
3/1"98a, de 4 de,margr sobre creacj-ó del sol i agilitzacj.ó
de
la gestió urbanf stióa¡r.
Va ésser defeneat, el dictbmen pel Tt. dtglcalde
drUrba*
nisme, Sr. fuig,
qui, després cle mañifestar
que aquesr pro jecte venia a satisfer
una de les reivindicacions
clels üeins
d.e valldaura,
quins amb molt,a raó venien reclamant Irurbani-t
zació dels carrers dtaguell
sector,
es va lamentar de que *1
alló no hagu6s sig,ut possible
per la lentitud
ders trhmits
burocrb"tics,
expricant
a la vegada els que encara faLtaven
per a fer.
sotrnés el
ni-mitat.

dict,h¡nen a votació

va 6sser

ar:rovat
*

t¡er una-

s DJeSAlt"
lfojY&.- 9SEANISMa

WW+wc

Es va llegir
lresmentat
dict&men
adopció dels següents acord.s !
'1.-

Aprovar

eI projecte

en eL que es proposava

de construcció

drun

la

abocad.or con-

"p0
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drescombreries,
trolat
en Can Font dels Cirerencs,
en el
que ha sigut elaborat
tor de Bufalvent draquesta Ciutatr
$ervei-s T&cnics lvfunicipals,

qeg
pels

de1 Minister;i
dtObres eúbligues i Urba*
2.- Sol.licitar
nj-sme una subvenció per la quantit.at
d.e disset mj-lions guatracentes vuitanta
i cinc mil nou-centes
cruaranta-cinc
oessetes
(t7.485.945,*
ptes.)r
equivalent
de -al ¡ol. del vaLor toial
- sis mÍl quatradues-centes
cj-nquanta*vuit
milions
vuitanta
-centes vuj-tanta-sis
p e s s e t e s ( 5 8 . 2 8 6 . 4 8 6 r - p t e s . ) r n h . x i mq u e
es concedeix per lresmentat Ministerja un sol Ajuntament rr.
El $r. Puig en la seva defensar despr6s de manifestar
que aquest projecte
de nou Abocadorr ajudava a canviar una
imat,ge desafortunada
a Manresa¿ va explicar
el projecte
exis
p€r les raon6 que va exposar, Per aitent que era lnviabLer
xb va dirr
els Serveis Tbcnics han elaborat
prou
un projecte
cemplert
i documentat que, com Abocador cont,rolat,
funcionar&. bh"sicament sens€ aportació
ae terres,
mitj angant una mh.qui
na de gran tonelatgg
que compacte i t,ritura
les deixalles
seg
se produ{r
combusti-ó i, per tant,
evit,ant els fums. Va expllgeolbgic
car tamb6, que despr6s dels anh.lisi de car&cter
F€aper
Comissaria
lj-tzat,s i pels portets
terme
a
la
dtAigües deJ"
que preveien una cntaminació
Pirineu
Oriental
de les Algües
Soterrhn€o$r es realitzaria
una hipermeabilització
a base
druna capa drargila
i la recollida
dels desfets Llquits
a una
bassa peL seu transport
als diferents
d.e la Ciu col.lectors
Va acavar Ja sevo. d.efensa manÍfestant
tat.
que aquest aboca dor suposa.ria dotar a la Ciutat
drun servej. que haurien de k
nir totes les poblacions;
la seva duració va dír, podria calcular-se
a la vora d.els guaranta anys, i el seu cost en relació amb les sei-xanta tonás per día previstes
es r:ot xifrar
en
663 ptes. per tona.
trer Ia seva par el, Sr. Alcalde,
que aquest Abg
va afegir
cador tenia una vocació comarcalr esth planificat
de tal mane
ra que puguÍ absorbir
aquest, servei
als pobles d.e Ia Comarcaf
el que seria rent,able per a eLlsr sobretot
pels del entorn -Després de felicit,ar
que ha redactat
Municipal
a lrEnginyer
eI projecter
que srestava entrant, en una
va acabar manÍfestant
nova faser en Ja que els $erveis
adquirien
un cerque complert,¿
eI que suposava un cost elevat per vahla la pena tenint
€il --compte gue aixb suposava una millor
qual-itat
d.e vida de Ia
població.
A continuació,
va sol.licitar
la paraula el Sr. perramón,
qui va manifestar
que era posjtiu
trencar Ia situació
drirregn:.larit.at en que es trobava 1r actual Abocador que no acomplia
les condicions
reglamenthries
i produia molesties
a diversos
sectors de la Cj-utat. lÍa dir que aquest tipus drAbocador Con
trotat
és el que dona una reláció
de cost/serveí
mes alta il
segurafirent avans dtacabar el- seu perlode d.e vida hauria de re
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plantejar-se
der les materies,
per aixb era a
el reciclatge
l1arg plaF. Va demanar aI ,sr. Puigr que qui-na previsió
del
temps tenj-a el seu departament, de cara a Ia fnstal.lació
o
entrada en funcíonament draquest projecte.
Va intervenir
eL Sr. Casasayas¿ qui en
a contínuació
les seves manifestacions
va dir que si el pro;jecte estava
pensat l>er un plag inmediat
perb si
li semblava correcte,
per mig o 1larg plagr aquest A ocador que
estava planejat
es presentava
a aprovació era un des&stre tant ecolbgica
com econbmicament. $rhavia de tenir
en compte la seva prg
per molt controlat
ximitat,
que estiguir
del Pollgon Indug
de'Bufalvent
trial
els pocs metres que el separa del riu
i
'r
T1^Lr*^-*-&r
.
u-Le/urw!i(:.,-,
.Lf aire

brut,

i

contamlnat

segnrlr$.

venint

com fins

^
11a:-.:
-rubat.
En quant a La qüestió econbmj-car srha d.e
ar.rcr.¡cr.
r<r.
tenir
en compte lrestat
de la actual crj.si,
el que implíca
que com menor sigrui la despesa m6s rentable
resültarh
a ta
Cj.utaL; n<¡ vuII discutir
perb la desel projecte,
va dir,
pesa de mitj.ons que Euposa 6s enorme, i molt mée ho serb. a
1á J"larga. Fíaurj.a sigut millor
situar-ho
a ponent, el gue
comport,aria
neta sense furnsr s I ha
veure sempre una Ciutat
pensat, va dir,
consultar
aI Consell del Medi Ambient. sobre
Ia desestabilització
enolbgica que representa 1|actual
Abocador ?r 1loc r per cert,
on es pot, admírar la més maca papel pro norbmica de la Cíutat.
I tot aixb es veu agreujat
jecte que sigui tota la comarcar la que vingui
dipositar
a
les s€ves deixallee
en aquest. Abocador. Per tant,
va di-r ,
lamentava no poder donar eL seu vot afirrnatiu
a tal projeg
te.

Va sol,licitar
la paraula el Sr. Puj-gr per a contestar
a la pregn:nt.a formulada peI Sr. perramon, i va dir que la
quedava supeditada
seva entrada en funcionament
a la qüeg
ti6 econbmicar en aquests mornents hi ha concedida una ajf
da de la lJfputació
de pessetes;
de 20 milions
tamb6 en el
Pressupost drlnversion$¡
hi ha prevista
una quantítatr
a
més stha $ol.licitat
dtObres P{rsubvenció Ael MinisterÍ
pel que eI plag
bliques¡
1 a que creibm que será concedida;
d'ejecucj-ó del projecte podria ésser druns 6 mesos a partir
del moment en que es pogués donar comengament a les obres ,
el que depen dels factors
econbmics esmentats.
Per altre
part,
Casasayas,
cc¡ntestant
Sr.
va. esmentar els abocai
al
dors Controlat.s de León í Palencia com exemples d.raqr:.ss¡ ¡1
pus d rlrbocadors, en els que no es donen ni fums nj- males
olors,
í encara que el seu aspecte evident, no és agfradable,
va explicar
que srefectuarien
per a cl"auLes realitzacions
que
posteriorment,
surar lractual
abocadorr €rr €l
es planta*
que
ria vegetació,
eI
ajudaria
a canviar
l-a imatge. Sotmés
el dicthmen a votació
va ésser aprovat amb el vot en contra
de] Sr. Casasavas.

La/
?3
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D n s E . - SANITAT

Í

ASSI

cA.R CONCUR.$pER LA MTBJA

pE qr$pnN$Aqrs

r SANTIARTS.

Va ésser llegit
e l d i c t h m e n en el que es proposava la adop
dels seqrüents acords ¡
ItL. Convocar concurs t:er Ia adjudicació
rle1 Servei de nete
ja i vigiJ.&.ncia dels sanítáris
de 1es trPlaga d.rEspanyarr i tr$anT
D o m & n e c r ri n e t e j a d e 1 D i s p e n s a r i
del Xupr pel pJ-ag de dos anys
i en r$gim de concessió.
ció

2. Aprovar el
gue lenen de regir

Plec de Condicions
la contractaci6.

econbmic:Administratives

3. Facultar
al- $r.
rresponent
contractetr .

Alcalde-President

Sotm6s el
per unanimltat,.

a votació

oNuE.

dictfunen

r:er la

ordinhri-a

firma

va ésser

: DICTAIVIENS PRO
CORRASPONE}.{TA LI

del

co-

anrovat
DE SE-

Va ésser llegit
lresmentat. díct.&men @n cl .n16 r'.q proposa
la adopció Oel següent acord¡
ilAprovar Ia Memória de $ecretarlar
confeccionada
d.e conformitat
amb les Circulars
de 21 de maig de 1951 i 31 droctubre de 1953, en la que es dona compte circunstanciada
de la
gestió corporativa
referj-da
al passat any 1980. En acompliment
d.e1s articlee
263 de1 R.O.!'. í t44-6 del R.F.A.L.rr.
éser

Realitzada voteció ordinb.ria
aprovada per unanimitat.

i

ratificant

la

proposta

va

poJz-ll. - sHc.BnrARfA! prcTAi\lsNs p&o-F_o$4,Nr
coNTRlqgTAcTópE qERSgNAL-.
Es van llegir
eIs esmentats
lradopció Oels següents acords:

dicthmens

en els

es proposava

II1. CONtraCtar a Na NIEVES ARI"IENGOLNAVARRO, na ]"]ARTADEL
CAzu'IEN 3'LüTAS VEI,A, na INIvIACUIADA JIl'fl0¡tiitz SANTACATALINA, na Ir{ARIA OL},ER CA$ASAYAS, CN LUIS PUNTES }ÍU}üOU, na ASTALA PERNZ }lARTINEU, na GEl"lA pERflU I'{ARTINfiU¿ Ír& MONTSüRRATPLANELL PUIGMARTI
i na LAUIRARODRTGUHZGARcfAr pe.c a rea.l itzar
trebaLls
de gravg
ció de dades en el&partarnent
drfnformhticar
p
- deel p e r l o d e á e - l '
trbs mesos, f amb efectes del dia Ig d'agost
tbat, amb una
retribucló
de 2OO ptes. per hora de treball
realitzat.
2. Contractar
a na I'{ARIA TERESA CA},DñVILA NAVARRO, na OLGA AR}{UNGOLNAVARRO, N'A$CH}tr$IÓN SAI\]CHEZROBLüS, i NA R.OSAMA-
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RrA FARRES rRUAlLAs, per a realitzar
treballs
dd gravació
de
dades en el departarnent d I informbtica,
pel perlcldé ae tres m-q
sos i amb efectes del" dia i.L dfagost d.e 1981, amb una retribü
ció corresponent
a zoor- ptes. pér hora d.e treball
r"*iit"áiT
Tots ells a lrampar de 1o disposat
R.D. 3A46/77 de 6 droctubrert.

en 1rart.

?S.L d.el

rrcontractar
a en JOAN*M]OUHL LaoN i ToLOsA, rrer a realit,
zar funcions d'Auxiliar
drAdministració
ceneral,
b"r peii;a;*
comprés entre el t7 de julior
i el 3o d.e setembre- oe 1get, -*
a¡nb una retribució
mensual de 44.28g t - ptes. ¡ més dues paques
extres de 23.355r- ptes.,
cadascu.na, en la part proporcional
que correspong,ul. A lrampar de 1o disposat en lrart.
zg.L d.et
Real Decret, 3046/77 de 6 d.roctubreil.
rrcontractar
a en FRANCrsco*,JAvrER JovEs GARcfA, com Aparel"l-adorr pel perfode drun mes amb efectes del dia 6 dragobt
proper, per una retribució
mensual de 72.956r- ptes.¡ méá
dues pagues extres de 43.2AAr- ptes.l
cadascuna, en la part, proporcional
que correspongui.
A lrampar de 1o dJ.sposat en -1|art.
25.L del R.D. 3A46/77 de 6 d|octubre.
ItContractar
a en PIIDRO SUBIRANA MHRCADE, com Encarregat
drobres, pel perlode drun^més amb efectes d.er dia 6 d,agoñt
proper, per una retribucj-ó
,emsiañ de SS.39?r- ptes.,
més -dues pagues extres de 23.355r* ptes.r
cadascuna; en la part,
proporcionaL
que correspong,ui.
A 1rampar de 1o disposat
en lf art.
25.2 del R.D. 3A46/77 de d droctubre.rl
Realitzada
votacj-ó ordinária
i
van 6sser aprovades per unanimitat.
?Rrr.qup . -

s.ppRETARÍA : QT,CTAIÍEN

ratificant
sAlrr

.p4opo
p,' aN srlrl,rg E$TEFANARR"AaQIA.

va ésser lleqit
lresmentat
va Itadopció
del següent acord:

les

propostes

E srrl.ÍAR¡ RscLAi"lACr ó

ciicthmen en el

que es l>roposa

rrEstimar la reclamació
de quantit,at,2 formurada per nrsm$
lio Esteban Arrazolar
en concepte de diferéncies
retributlves
deixades de rebre entre lt1 de desembre de Lg8o i el 30 d,abril
de 1981, i que plja Ia quantitat
de LB3.Ig4r* pte6., recon&jxent-se-li
el cr&dit
corresponent,
havent-se cllhabj.litar
per
,r.
seu pagament. lroport{r
crédit

r2/
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ésser

Reali-tzada votació
ordinhria
aprcvada per unanimitat.

i

ratificant

la

proposta

va

csrQRuE.- q{QQraN$Dqr psile pSopQ$al{q.SUBV.HNCIA}¡{rR
A L!E\{TITAI
A.M.P.AJ[.S.
as va llegir
1r esmentada moció en ra gue es proposava
adopció del següent. acord:

.}a

,nl-. Aconsellar
a Ia ,Junta actual d.tl\MpANS, lrinÍci
inmediat de negocj-acions arnb el servei d t educació especial
de la
'Dj-recció
General drEnsenyament prj-mari de la Geñeralitat
de
catalunyart¡ per convertir
lrEsco]-a i anexes en LrescoLa pú-blica
de la Generalitatr
recolzant
la Corporació ¡tunicipáf
aquestes gestions
i ajudar a aquells
aspectes que li ,rsiEnrin -competents.
2. subvencionar
a J\IvIPANST€n la quantitat
que es requereixi,
fins gue duri er procés de negociació
amb la Gencraf i
tatr
i- no es resolgui
en Ia seva totali"t,at. la conversi6
del6
actuals serveis de lrescoJa en escol¿i p{rblica i totalment
sub
vencionada com a tal rr.
Va 6sser defensada-l-a moció per la $ra. Comasr qui va co
mensar dient, gue a ningnl se li escapava la relació
qüe quardf
va la s€va proposta amb la concessió,
dies e,nrr€rar d.e cert,a
llic&ncia
drobres. Es va lamentar d.e que aquest tema es portq
rh a un Ple com el dtavuir
en que en plena-&poca estivall
se*
li treu-f
importhncia
i e} ressó que es mereixr i va dir que
comprenla la situació
de precarietat,
en que es trovaven
aque.E.
tes escoles es¡:ecials¡
en part subvencionades,
essent la seva
situació
difíci]
i preocupant;
perb clue ra solució draquest
problema no posava per certes resolucions
de tÍpus econbmic ,
que era el que es plantejava
darrera
de la famosa qüestió de
lLic&ncia
dtobres, per aixbr el seu grup havia establert
contactes amb l-a rrDirecció General drEnsenyament primari
de 1a
Generalitatil,
anü¡ el servei d rEducació Especial,
per tractar
aquest temar ent,enia que Ia seva proposta era positiva
i prg
gresiva que pot resoldre
un problema que era de Manresa i cg
marcai la Generalitat,
va dir,
es mostra oberta i d.ialogant
per fer una reconversió
de.l-es escoles dtaguest üipus i els
seus anexes en escoles prSbtiques, i per tant est&.n disposat.s
a entrar
en un procés de negociació
per convertir
a aquestes
escores en escoles de la Genera]-itat.
En virtut
draixb,
va dir,- es proposava la moció amb els d.os punts eü€r així mateix,
va ésser comentat, destacant
la relació
entre ambdues, I va
acavar sol-.licitant.
la seva assumpció per la üorporació.
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Per la. seva part el Sr. A1calde com a Ponent. d.e fianitat,
va explicar
la visita
realitzada
mesos enrrera al Director
Ge
neraL drEducació Especial del I'4inisteri
de $anitatr
en ra qué
€s va tractar
precisament
el tema dTAMPAI{S; posteriorment,
i
després que la Ge¡reralitat
hagués assumit, els trasllats
en aquesta mat&riar
amb el Director
Generel drAssumptes Socials
,
sempre arnb una doble idea : }a nostra preocupeció
l:er AMPANS
i el nostre desig de que 1 t tscola
segnrís sernpre i a la vegada que com IIscoIa Privada es té que resoLdre els seu.s propis
problemes;
el nostre consell
com eSuntament, era que fbs brl*
blica
i adecuada al moment present,, el que implicava
un se guit de canvis tant jurldics
com econbmics, etc. Un altre
tg
ma seria el de les subvencioñsr
perqué aquesta proposta evidentment,, 6s una sol.lució
per a AMPANS, fins que no es con*
vertfs
en fiscola p{rb}ica, perb srha de recordar,
perb srha
de tenir
en compte que mesos enrrera
en la comissió de $ani*
quaq es preparava e1 pressupost
tat,
aIgrl va proposar que la
subvenció a AMPÁ,IJSfos més elevaáa i va ésser- justament
el
representant
del Psuc e} gue es va mostrar partido.ri
de mantindre-Ia
com estava.
Va sol.licitar
la paraula &a Sra. Comas, per replj.car
aL
gunes caLificacions
formulades 1 manifestar
que eLs tr&mite
de lrAlcaldia
son anteriors
als realitzats
pel seu grup , í
que per suposat¡ en el seu rnornent van estar en contra druna
subvenció més alta per AIvlPAltS, mantenintgse
com en 1a actua
l-itatr
es a dir com a escola privada.
Nosaltres planteJem
una subvenció
a AIiÍPAN$ pel moment en que s t inicii
el piocés
negociador
com EscoLa F'rlblica, i confondre termes, va dir,
ens
sembla una manera dractuar poc honesta.
El Sr. Marsalr a continuació,
va demanar la paraula,
per
expresar la posició Ael PsC, davant tal moció. Nosaltrer
va dirr
votarem No, i no tant pel seu contingut,
sino perqu& aques
ta 6s üna moció qu* no pretbn eI que c1iu. l,* actitlt
c{el gi"ppropCIsant de la moció en la Cemissió de $anitatr
tant ara com
quan ostentava
la Presic.l.bncia de la comissió,
no ha estat mai
oberta a AMPANSni a1 plantejament
gue es fa en aquest moment,
anrb el que no pot menys que sorprendrerns,
no sols pe1 seu b!
sic cinisme sinó també per la capacitat
de barrejar
temes per
part d I algiuns.
Fer Ja seva part el sr. Oms, en la seva intervenció,
es
va manifestar
contrari
a la mociór p€r alguns mot,ius que ja
srhan exposat i que no volia
perb va fer-se
reiterar,
fort, en
que evidenment, AltpA¡lS, era una escola privada
perb de carhcter
funciona a base de les subvencions i áportacj-ons que
$en&fic,
es fan per part drun grup de persones de bona voluntat
que dral
guna manera van intentar
resoldre
que en a F
les deficibncies
guest ca.rrrpr exj"stien en Ia comarcai per tant, no es pot qualif!
car a AMtrANg drescola privada
a sequesr pereub en eLra no hi
existei.x
afeny de lucre.
euan el representant
der nostre grup
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tenfnt
en comte
subvenció
a AI'IPANS, o feia arnb anim drajudar¿
que com aques
ha dtajudar
entitats
que lrAjuntament,
a aquelles
econbsituació
tar carei:cen de lucre i atravessen una diflcil
les subvencions que es c1o mica i o fei-a en base a considerar
fos Ia matefxar d'acord
nen a les guarderies
i que 1a proporció
gue porVa
quantj.tatr/nens.
manifestant
la
relació
acavar
amb
tar aquesta proposta arar era com a mínj-m, fora de temps¡ i
teme..
arnb un altre
més quan srinvoluvra
del priPel PSAN el Sr. Perramonr €s va mostrar partidari
va dj-rr iositiu,
inclúi
ue trobava,
mer punt de la i{oció al
pels nens que asispensant en el cost que podia representar
p
a
ssés a ésser pública,
d
e
q
u
e
e
s
c
o
l
a
,
e
l
f
e
t
teixen a aquesta
places
de nens subdode
déficit
compte
el
i més si es te en
comarca.
En
quant
en
a 1a proposta cog
tat.s que exfsteixen
fa
perqub aiseves
reserves
va mostrar ]es
creta de subvenciór
g
e
s
t
i
ó
q
t
r
e
d
e
e
s
fa en lrescg
la
un cert control
xb lmplicaria
q
u
e
srestb. porva dir,
en I'actualitat,
Ia
la i desconeixiar
diverses.
tant a AI"IPANS,perqué sobre la mateixa hi ha opinions
ün defi-nitj-var
va dir sj- es poaava a votacj.ó els dos punts per
en eI s€gori¿ de
sl a1 primer i stabstindria
separat, votaria
globalment de l-a moció.
srabstindria
1o contrari
La sra. Üomas, va sol.licitar
la paraula per a lttostrar
donant.
que srestaven
davant les respostes
la seva perplexitat
Si relacionem
i hi srhan de
temes es perqué son relacionables
per tant el seu plantejament
era lícit
i no ad.mltia la
ll1gar,
que ella
Va recordar
formulat.
acusació de cfnisme que srhavia
de la Delegació drllnsenyaoga r
mateixa quan va estar al frente
havia fet passos per la creació druna escola de subdotats d'hI&
va dir,
no va ésser possi-ble perb ara
bit comarcalr aleshores,
de canvj-ar aquesta situació,
i tampoc pg
tenj-m una oportunitat
tancats perqub si nrhi
dem acceptar que hi hagin pressupostos
hanr també n|hj- han dIespecials.
El $r. Alcalde per 1a seva part" va expresar la seva preg
de no recolzar
aquesta moció pogru6s
cupació de que la decissió
est&. en contra drAi'tpl\N$, i aixb va
ser presa com crue lrl\lcalde
sod.irr*no és cerü. La Generall-tat esth. fent un plantejament
centres
bre aquest tema i en el seu dia es veurb si absorveix
d.e nous. Va acavar mostrant el seu respecte
privats
o crear-ne
hi ha uns pares qlle son els que
per AIvIPANSa quina Direcció
han de veure quin procés és el- més convenient per lrentitat,
que encara
al matei-x dient,
en qr:ant aI Bingo es va referir
del Sr. Ivlajór el qui podta respondre a
lamentava lrabscéhcia
havia de recordar
que el $r.
1o que ell- anava a manifestarr
que *o pg
Majó en nom dels seus companys, li havj-a manifestat
considerant
dj.a oposar-se e la sevá j.nstal.lació
la situació
concreta del rri{.8. Basquetil i rrAI'tpANsrr.
Va tornar
a demanar la paraula Ia Sra. Comasr per a maque al seu entend.re era completament lfcit
nifestar
consideque moclifi
rat polítj.cament,e eu€ quan hi ha noves situacions
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quen un estat anterior
I ai x b es t&
e$ pot variar
un c r i t e
en funció no del que pogués haver dit e1 company M a j ó , s i n ó
de La j-nformació recent o}:tinguda a arbel d e l e s esmentades
conversaci.ons amb l-a Generali-tat.
Sotmesa la Moció a votació ordinhria,
va 6sser rebut,ja
da per tretze vots en contra (pSC, Cj-U, Centristes-UCD)rdo5
(pSUC).
abstencj-ons (Independent Í PSAN) i 3 a favor

aqrNaF. -

p$uc p
rncTApES ,JAR pERI.

va la
ció
les

Va 6sser
adopció

NoRI4AS
ITZACT

!x

DIOBR

llegida
lresmentada rnocid en la
dels següents acords¡

A-

que es proposg

rr1. Que stinici
o sraccelerir
€rI eL s€ü cESr la tramita
de normes complement&.ries per la realització
¿robres en
zones afectades per PJ-ans Especials de Refonna rnterior.

2. lJue mentre no estiguin
vigents
aquestes
respecti
la normativa
f ordenances &ctuals [.

normes,

es

Va ésser clefensada la moció pe1 Sir, Sorj.nas, qui va dir
que volia
destacar dues qüestfons,
una era la referent, a la
postura del seu partj-t
respecta al Bingo, i va manifestar
que
en una Permanent no havia dit ni si ni no ar Bingo, sinó qüe
La seva postura havia sigut la d!oposar-se
a una llic&ncia
que entenien era ilegalr
i en aquesta mateixa permanent, va
prosegui-r¡
es va quedar en que quan el p$UC srhagués de mani
festar
sobre el Bingo ho faria
claramenti
aIlh nó es va disEu
t,ir el Bingor sinó la concessió de la llic&ncia
d.robres. peraltre part,
la rnoció que es presenta és molt clara en els seus
dos punts, lli.gats
entre sí i també a la moció anteriorr
relativa a donar una llicbncia
drobres a la I'turalla del Carmen ,
la qual es va justificar
politicamentr
fins i tot la Comissió
drurbanisme va intentar
una tramitació
urgent de les norme$
complement&ries
I necess&.ries per a poder atorgar
tal llicbn
cia sin que per aixb arrivés
a ésser posible,
óel gue e$ va*
concedir sensé més la Llicénclar
qr:e tal com J publicat
la
premsa, el seu grup entenia que era ilegal
i aixf lthavia
im
i:uqnat davant la Dj,recció General d rAdlninistració
Local ¿ uT
Gobernador Civil,
tenint
en compte que consideraven
un dret I
una obligació
cóm a consellers
d.taguest Ajuntamentr
impugnar
quant sigui- il.1egal.
Va esmentar a continuació,
Itentrevista
mantinguda amb el peticj-onari
de tal llic&ncía
drobresr dos
anys enrrera recent constituida
Ia Corporació,
en la que ja
B
i
n
q
o
,
es va parlar
de la j-nstal.l-ació
drun
i en aquell moment
se lj- va dir que no; i va reiterar
de fa seva mola intenció
ci6 de que fins que no srhagin redactat
aquestes normes complg
ment}.ries no es concedeixi
cap llicéncia
draciuest t,ipus.
Per l-a seva par lrAlcalder
vd dir que volia
aclarir
un
concepter aeul va manif e starr
s I esthn barrej ant el terna d.el
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Bingo amb lrUrbanisme,
i quan es va tenir
lrentrevista
gue
esmenta el $r. $orj-nasr els mateixos petj-cionarj-s,
dtallavors i dr a.rar estavan contents de que el sr. Maj6, no esti gu6s en contra del Bingo . Va explicar
la compléxitat
de
la tramitació
en la autorització
per la instal.lació
drun
Bi-ngor el que feia que la no autorització
de les obres per
part de l t.tlJuntament impliqués
interessats
la pbrdua
$els
de possibÍIitats
de la seva instal.lacj-ó,
perqub existien
uns plagos,
i est&. clar aixb suposaría un greu problema i)er
unes persones a las que nosaltres¡
l rAjuntamentr
mai bls h.i
havíem dit gue no. Un quant.a les presions que srhan esmentatr
evidentment
no 6s adecuat ni és manera dfohligar-se
a
aquestes presions,
i mrestic referintr
no a les dels veÍns,
que son molt Lícites,
sinó a les provenents drun altre
sec
tor que vorien impedir la seva in-stat.lació.
A continuaci6
va explicar
que eI Pla General dtordenació
urbana tenfa ,
lógicament
algú.n error,
á un drells
era que en les uones
per un PERr no estava prevista
afectadef
una normativa
que
autoritzés
algrrÍn tipus cle concessió Oe llicbncies
clrobres
amb el que srhavia hipotecat
cualsevol
obra possi-blet
a pa€
tÍr dtaquest moment nosaltres
teniem gue disposar drun meca
nisme gue corretgls
aquest error,
i aquest estb €Fr ffi&rxo" r
mentrestant
el cfue nosaLtres no podiem fer,
en funció d"rao
quest error és perjudicar
als Ciutadans;
i va advertir
de
no confondre conceptes¡ doncs havia de quedar ven clar que
es tractava
drun cás dril.legalitat
perb no de corn:pció
,
i així srhavia de reconbixer,
com stha de reconbixei
el ¡dret que la oposició
te dranar al Gor¡ern Civilr
a la Gene*
ralitat
o a un Tribunal
per a impugnar-lo,
perb no €rirencr
va acavar d.j-ent, que el caml que hem seguit és el correcte.
A continuació
La Presiclbncia va concedir
la paraula al
$r. Puig, qui va sol.lj-cÍtar
que la moció quedés bobre l-a
taula pel seu posterior
estudi
per la comissi-ó
i t.ramitacíó
drUrbanisme la Llei d.eL SoL no preveu, va dj.r, aquesta figg
ra de normes complement,Lrj.es en els plans Especials
de Reforma Interiorr
si en canvi est&,:,pgeyist, i stesth trevallant
en aixb, en unes normes complementhries
d.el pla General d,OC
denació, qui-na tramítació
és anh.loga-a cuarsevol tÍpus dtfns
j\questa nortnrment de plantejament,
i per tant és llarga.
rrlapsus. que te
mativa junt amb la regn:lació Ae tot,s aquells
eI Pla i les Ordenances dredificació,
constitueixen
un volum
q.ue facj-lment es compren que no puquj- fer-se
depressa i coVa esmentar un e-as anterior
rrents.
en eI que srhavia atorgat llicbncia,
amb 1radvertsncia
d.IiL,legalitat
d.el $ecreta
ri de 1a corporacíó,
i sense que ning¡1 en aquerl moment s t e.,l
t,ripés les vestid.ures.
rln el Cas conóret d.er ningo, la comifi
sió drurbanisme ha establert
uns criteris
que serveixin
pertothomr gue sense Ímpedir en cap moment l,ejecució
der planejament posteriorr
permetls Iratorgament
de llic&ncia
a dg
terminats
tipus drobres amb carhcter
provisional
i a precarir
fins que no srhagin desenvoLupat, els plans Hspecials¿
per,tant,
va acavar dient,, no hí ha hagut una descrimj-nació
sinó que srha anat a estahlj.r uns critbrjs
vb.licls;;;
tots.
"

r7/

?s

EXCM.AJUNTAMENT
DE

MANRESA
El Sr. Alcalde¿ a continuació,
va tornar a justificar
la actitud
adoptada, i va reiterar
la importhncia
de que
amb aquesta actitud
no srhipoteca
el futur urbanísticr
a ,*
més de destacar La transparénc-ia
que hi ha hagut en tot mg
ment.
Va $ol.licitar
la paraula el Sr. Perramonr p€r a man;L
que trobava positiu
festarr
eI reconbixarnent per part d.e ;
lrfiqui¡r de Govern, de que srhavia actuat amb certa il.Iegg
mai en canvir vo d.irr he pensat¡ que srhag.i- actuat
litat,
per corrupció.
No obstant,
el nostre grup enuen, que hi hg
via possibilitat,
drenmendar aguesta il.Iegalj-tat,
de rnanera que es contés arnb els mecanismes necess&.r:r-s per fer via
ble aquesta llicéncia
sense ésser i-l.legal.
Aguést" normal
tiva complementb.ria que es precisa
per a salvar aquestes =
€s pot fer un sol paquet dins drun temps determ!
llagunesr
per
parts,
nat o
i aguesta rlftima possibilitat
hbgués 1:erl
m&s adoptar decisions
amb total
normalitat
sense saltar-se
que fer drell-a una interpretació
Ia LIei o tenint
forgada.
I va acavar demanant, qurbautoritat
moral podrb. tenir
l rAjun'i:ament davant, els ciutadansr
propias
si les seves
normes
no son_acomplertes
pel mateix,
el que era un terná d.e preodupació pel seu grup; i en -aquest sentit,
entenent, que la
moció del PSUC obre un camf, la votarla
afirmati-vament.
Per la seva part e} Sr. Siorinasr va aclarir
que el g
g
r
u
p
seu
no havia parlat
rnai de corrupció
sinó dti].legaper altfe
part,
l-itatr
va dirr
entenem gue f r"*junLament no
pot. votar en contra draquesta moció, perqu& tracta
precig
sament draccelerqr
aquesta normativa necessh,ria,
i de man
tindre
mentres tant. la legalitat,
no concedint
aguest ti pus c1e lIicénciesr
doncs molt. bé es pod.ia haver esperat,
tres o quatre mesos i poder atorgar-La
en altres
legalmenti
que han tingut
cd.sosr ha hagut ciutadans
que esperar un any
o m&s perqu$ s I els conced.ls ll-ic&ncies,
per tant fri ha en
aguest cts que sresth debatj-nt, ur¡a d.iscriminacíó.
Va aca
var cemostrant
fa seva disconformit,at
qüg
a que lrassumpte
dés sobre la taula j" va sol.licitar
que els diferents
grups
es mostressin a favor o en contra de lo que la monolltics
cLo proposaV8.r
El Sir. Alcalde,
va mencionar Ja necessitat
de contar
amb un informe t&cnj-c pr&vi,
de ta possibilitat
de que taLs
no]:Ines es poguessin realitzar
en el temps que els ciefensors
de la moció havj-en expresatr
€ritenent qüe ia postura d.el Sr.
era comectar
fuig,
referent
a que quedés sobre l-a taula.
Després druna intervenció
d.e1s consellers
Srs. perramón
i Comas, en el sentit
de que es vot6s la urgbncia de ltassumpte I de la aclaració
de secretarla
respecte a la no neces
de tal votació tenint
sitat
en compte Lo disposat en lratrt.
20! del R.O.F., el Tte. drAlcal_de Sr. Jordi l¿larsalr va integ
venir p€r a manifestarr
no obstant el precepte legal,
el seu
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partit,
no tenia lnconvenient
en recolsar
la
calde : essent sotmesa la urgbncia a vot,ació
jada amb els vots a favor del PSUC i PSAN.
SETZE,}a

MQC-IÉpEi{,p$AN, RErERnr\iT A ],,N.{SqqI,ADjjA,RTS I OLrCI$.

Ss va llegír
lresmentada
adopció det següent acord:

cola

cissió de lrAt
v a é s s e r rebut-

rrlniciar
els trámits
d.rArts d.e iulanresa.

pel

moció,

en la

reconeixament

que es proposava
oficial

de ItEs

Incrementar de cara al curs 8L-82, les hores lectj_ves
d.e lrescc¡La dr¡\rts en un 5O%t i doblar la capacitat
del pr!
mer cur$r €n base a la creació de d.os grups.
Inicj-ar
per t.antr el-s trhmits
per contractar
o ampliar Ia bed.icaci6 del actual,
i solucionar,
cibncies dresnaf de manera provisional.
Procurar
subvencions per part drentitats
per la nova. escola drarts i oficis.
locals,
bat

personal
Iés defi-

econbmiques

Procedir en el plag de cinc mesos, a la proposta
tr.
deI Reglament de lrllscola

i

dg

El Sr. Perramonr €rr la seva d.efensa va dir,
que lrescola dtArts i uficis,
havia sofert un perfode de congelació,
se Ii havia fet poc cbs, potser degut a problemes locals
perb que a I I entendre del seu grup havia prespectives
d.e subsa
nar aquestes defici&ncies
I No es tractava
solsarnent de problemes de local sinó drorientació
I reforgament de ltescóla.
Va significar
1a import,hncia d rArts i ufióis,
especialment
qr:e Manresa mereixerfa.
Arts,
Ils tractava
de recóllir
un seguit de propostes per a realj-tzar
durant el curs 81-82, amb
lridea de donar un gran salt en lraltre
curs 82*83: reconel
xament oficial,
inciement drhores lectivesr
no
of,ientació
sols acadbmica sinó també d.e divulgacló,
est,abliment, drun
Reglament de ltEscola
amb un marc d'actuació
concret i estg
ble, buscar subvencions drentitats
econbmiques l"ocals o esEn definitix¡a,
públics
tabliments
educatius.
va dir,
el sen
tit
draguesta proposta és donar un toc cltatencÍó a aquest
que ha guedat una mica al marger i a Ja vegatema, educatiu
da proposar un segnrit de passos en ferm pel curs que vé.
Li va contestar
dient, gue estava
la Srta. Vilajeliu,
dtacord en moltes coses que havia manifes'bat el 5r. Perr-a
mon¡ Svidentment a lrEscola
drArts i Oficis
no existeix
problema
drespaj., sinó que hi han al"tres implicasols un
cions, unes son de personalr
problerna son els tg
un altre
maris'
sobretct
en la raJna drArtsi
i en tot, aixb sf está tre
juntament, amb la possibilitat
vall-antr
dtobtindre
algunes
subvencionsó Fer tantr
sol.licj-te&b.
quedás,',. aquesta propos_
ta sobre la taula i pass6s. a la comissió d.e iultura'pel
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seu estudi,
per prd.er portar
problemb.tica de 1 rEsco1a.

una

Va demanar la paraula la ,Sra. Comasr p€F a manifestar
que la proposta que srestava debatint, contenia uns critbris
generals de renovació ¿e lrescoLa drArts i ofrcis.
Fa casi
tres anys que srestb" parlant
dtaixb en la comissió de cultu
ra sense que srtragi anat endavant. A continuaci6
va demana?
al $r. ons si seguia éssent responsable de lrescola.
Li va contestar
el sr. oms, manifestant
que aixl era ¡
seguía essent el Delegat d.rArts i uficis,
i adspr8s que ri
preguntb la $ra. Comasr si l-a seva manffestacióes ddvia a
gue li volia
preguntar
arguna cosa i aquesta contest,b afir
mativament doncs entenls que el responsable
directe
d.tartF
i Oficis
havia d'e>cpresar el seu paré; el Sr. Oms, va pros
segruir dient
que aguest era un tema que li preocupava i qüe
ceL.l-ebrava que hi haguessin companys de consistoii
que es
preocupessÍn
per ell -mateixr encara que aixb no significava que en la co¡¡¡issió de culturar
no-srhagin
preo"úpu"t, ref
teradarnent. Hi ha un problema apremiant drespái,
perb lrA:
junt¿ment,
com Ée sap molt bé nó te local_sr i s,há de trovar una sol.lució
per aixbr com als altres
ternes candents,
que no es poden sol.lucionar
druna manera parcial
sinó que
la comissió ha de fer un estud.i complert db lrEscora.
Fer
tant¿ estic
dtacord en que quedi sobre J.a taula perqub fa
falta
aquest estudi i perqub hi ha punts de ra p-rclpdsta en
els gue estem dracord i al-tres en que diferim.
Per La Presidbnci-a, eB va manifes'Ear 1a preocunació
que exietla.per
lrescolae
d fa que no sthi poáien pbuu.t
paqatsr sinó que la sol.lució
rrá oe ser sblLda, i ño es pot
prt,ar al trle una proposta a¡nb un projecte
i un pressupost
concrets,
i amb una visió
pLac. En visces
clara i- a llarg
a aixb, he encamegat,
va dj.r a ra comisii3
aé curtura
un
projecte'
el mes complert possible pel proper octubre.
La $ra. comasr va tornar
a intervenir
per recorclar que
en un eltre cas drescola municipal srhavia accelerat la seva sol.Iució,
nc¡ obstant els próblemes de LocaL, de personalr
drespai-¡ etc. i ara aqul srest&. donant voltes
a unes diferbn
cies de critéris,
manifestant-se
que fa falta m6s claredat T
concreci-ó.
va sol.licit.ar
la paraula novament el sr. perramonr D€f,
manifestar
que previament
a portar
aquesta moció ar Fl&, itavi-a parlat
avans amb la comissió de cultura,
perb es va donar
llargues
al assumpte, i com sigui
que el curs srestava
acavant,
mrín'beressava portar
la proposta al pler d.tuna manera oberta,
que comportés uns camins de soL.lució
encara fossin provisio*
nals.
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Eviclentment", hi han punts que requereixen
un d.ebat m6s prg
fund, perb *1.grg-s'est!.
apuntant en la moció son unes qtr"g
tions en funció drunes necessitats
a uns plagos raonables I
i si no es soLucionen aquestes potser quan airivi
el moment
per tant ,
d.e donar el gran salt,
no serem capagos draixb.
va acavar sol.licitant
que es sometés a votació la seva pro
posta.
nl sr. omsr per la seva part¿ va intervenir
per aclarir
gue en I'rlltinra
reuni6 de cultura
srhavla trabtat
oeL
temar no assistint
a la mateixa el representant
d.el p$uc ,
$r. Fuentes, encara que sl que estava present el sr. perra
món.
va demanar la paraula el sr. Fuentes guj- va manj-festar
que malgrat, de no estar en la reunió de Ia Comissió que srha
via esmentatr en el moment <le debatre el pressupost de }a ca
ú
missj-ó per aquest. anyr es va demanar com estavC l,escoLa
drArts i oficis
i srem va contestar
que aguest, era un tema
que quedave pendent de resoldre
A cont,inuació
va intervenir
el $r. Marsal,
crui va expre
sar la complexitat
del tema drArts i oficis,
i molt mss t;**
nint en comptg 1*-comparació amb lraltre
escola municipalr
el
Consefvatori
d e l v h l s i c a . p 6 ¡ o r r b o n a a r r c , < r {g; } g s r i r a p o q u t f e r ?

doncsperqu&ra sii"a.i¿- á"T"rliall-;;";ü"r..i¿'XX

mort

diferent¡
ltl conservatori
era ja una escolJoficial,
reconegud.a i la vem trovar
a punt de ser reconegut el grau superior.
per altre
part quedava clar el tipus de polftica
a seguir en*
tre anar a una bbsicarnent acadbmica o bé diwulgatj-va,
la sol.
lució
era relativarnent
fh.cil tenint
en compte que existien
.
per un costatr
una escola rrEsclatil, que funcionava el sufi_
cj-entment. bé en lraspecte
divulgatiu,
i per altre
cantó comen
gavery a existir-hi
els indicis
i estudis per la introducció
ñe
la mrfsica en les escoles. pe tant,
aquest sentit
decidia Ia
opció a segnrir i que era. anar bhsicadent
cap una escoLa amb
uns objectius
prioritarie
de carb.cter acadbmic i profesional.
En lrescola
drArts i oficis
el plantejament
de qué es part,ia
era molt divers,
per un cantó exístla
el problema clel local
que srha de recon&ixer,
limitava
moltes pbssibilitats;
per
aLtre,
srhavia de tenir
en compte gue lrescola
va nbixer en
un context
social
determinatr
i amb una filosofia
concrerai
en aquell moment creiem que la situació
havia canviat
i que
era preferible
anar a independitzar
al mh.xim la rama d,afts
i la drOficis. _Draquesta decissió,
de la que van surgir d.os
subdireccions
de ltEscola¿
han passat dos anys i estém en
condicions de fer una elaboració
dels resultats,
s r h a n ü e-q
tudiar
i veure les possibilitats
que es donen. Ara b6, ei
PSUC, fa interpretació
de Ia moció del PSAN, en el sentit
de
veure en eLla una filosofla,
v
a
d
.
i
r
,
crec precisarnent, no
Jo,
hi és, com virtud
que té *qrr*ut* moció que entenc r_a seva
import&nci-a.
al $r. perramon proposa unes mesures .rü€ mos-
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fren el seu inter&e
en dinamitzar
el procés, T. 6s en aixb
en el c¡"re dÍfereixoe
perqu& entenc que la soJ.lució
no pas
sa per unes mesures concretes de cara al rcurs que vé, uin6
de tenir
clar qufna 6s ta vcLuntat
i guines son les possibilitats
reals de tirar
end.avant amb aquesta escola drArts
i oficisr
tenint
en compte les aportacions
que han fet eLs
profesors,
alumnes i ent,itat,s pertanyents
al mon de les ==
Arts.
üstem dracord en molts dels aspectes que proposa el
Sr. Perramon, la oficialitat,
per exemple, encara entenem
que aguesta haurh drésser oficialitat
perb la *
realista,
idea de ltgquip
c1d govern és dranar cap endavant, amb un =
project,e
més globalr
í és per qixb que d.emanem que guedi
sobre la taular
ñ.o per cap tipus de desinterés
ni per donar l-l-argues a 1'assumpte.
Va tornar
a interwenir
el Sr. Perramónr per a dir que
vej-a positiu
per part de ltFquip
aguest interés
de Govern,
perb al seu entendre,
1es dues qüestions
eren complementb.riesr
i va demanar a continuació
c¡:in plag tenía pensat. ==
lrEquip
de Govern per tenÍr
en condinj-ons el projecte
esmentaL. Li va contestar
el Sr. Alcalde
dient que més cfue
rés es tract.ava druna opció i per tant no podfa donar una
dada concretai
de totes maneres va dir mrhe compromés com
Alcalde,
a que en el transcurs
de pocs mesos, pugui ésser
Llrrcl

.i I-#
r-'^'1
rscl.-L¿
L¿clL.

No obstantr
el
me a que lrassumpte
votaci6.

$ir. Perramon es va rnostrar disconforquedés sobre la taula i va sol.llcitar

La Presid&ncia
va sotmetre a votació
la urgbmcoa que
va ésser rebutjada
amb els vots a favor del pSUÓ i del PSAN
(4), quedant per tant lrassumpte sobre Ia taula.
I

v
de to
rr.|:

no havent, més assumptes de,que tractarr
la Presidbn
declarar
ai>cecada la sessi-ó essent les deu de l-a nit,
el que com a i5ecretarj- accidental
certifico,

