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ACTA DE L,A SESSI9 PLENARIA DE LIA]UNTAMENT\CEI,EBRADA
EL DIA 3 DE NOVEMBREDE

L9B2

AlcaIde-President
Il.lustríssim

Tinents
En
En
En
Na
En
En
En

Sr. Joan,Cornet i Prat

drAlcalde

Jordi Marsa] i Muntalá
Pere Ons I Pons
Ramon Puig i Soler
Maria-Teresa Vilajeliu
i Roig
Ramon Maió i Lluch
Josep Sorinas i Nogués
Josep*A. Garriga i Caro

Consel-1lers
En Manue] Cano i Navarro
En Josep Fuentes i Ribas
NrEduard Bohigas i Santasusagna
Nf Enric Casasayas i Brichs
N' Ignasi Perramon i Carrió
En Ll-uÍs Tlrneu i Roca
En Francesc Guil-l-omia i Lasheras
En Jordi Perez i Picas
En Joan Garriga i Rovira
Nf Ernili Martinez i- Bal-lester
Nr Andreu Descal-s i Codina
En Josep Empez i Garcia
En Valentí Brunet i Corrons
t"
:':":":'=t:":t
=i_serrano
Absents

iustificats

=======
Absents sense justificar
En Ramon Llatjos
Na Maria-Angels

*"

:":':o:':

i Planas
Torrens i Vila

:T":

i Riu

Interventor

t'

i santos
:t:t:':":

Secretari

:":':suez
General

EN José-I. Casado í Rubio
========
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A
pre del
sessió
Ple de

Ia Casa Consistorial
de la Ciutat de Manresa.
dia tres de Novembre de mil nou-cents vuitanta-dos,
els senyors esnentats abans, d I'objecte
ordínária,
prévia convocatória a lfefecte.
lrAjuntanent,

les vuit del ves
es reuneixen,
en
de celebrar e1 =

procedí a tractar
Obert lfacte:es
dels
resolent-se
Convocatória,
tots e1ls, en els
ci-onen:

assumptes figurats
en lrOrdre de
terrnes que a continuació
es rela

1. Aprovació

del Ple celebrat

acta anterior:

Sraporvá

lracta

el dia

6 dtOctu

ffi
Z. -Oqii""tio""

p*"io:

No es formularen.

3. PRESIDEICIA:
3.1-. INFORMEDE PRESIDEI\CIA.
El Sr. Alcalde inicia
eI Ple.comentant que en el Ple anterior,
es va
una crida a la Ciutat per a que, dmostrant el grau=
fer des de I'Al-caldia
de civisme, partlcipés
en les Eleccions Generals, reforEant
la democrá
grau de participació
assolit
en aquestes Eleccions Generals,
cia. Lfelevat
i aquesta=
demostra que e1s manresans estem i volem el sistema democrátic
persones
que
al davant
estinnrla
estan
en
la
decissió
a les
lluita
diaria,
dels destins i al servei de la ciutat.
és lrexpressió
de la felicitació
Una altra qüestió, que es planteja,
al Sr. Tinent dtAlcalde,
un Ac
Jordi Marsal i Ivfuntalár per haver obtingut
;
ta de Diputat a les Corts Generals de Madrid i manifesta que és un fet
molt important el que un manresá, pugtri anar a aquest cárrec a Madrid, so
i Ia =
bretot quan es tracta dfun manresd que ha demostrat la seva lluita
seva honestedat política.
Volem que marxl, perd a 1a vegada que no marxi,
i complexa, també desitjem=
doncs si bé la tasca que 1i espera és dificil
qr,re amntingui la seva vinculació
des d'aa aquest Ajuntament, oferint-li
que en
quest mcrnent com Alcalde,
Ia total col.laboració
en aquest treball
és esperanqador.
cara que dificil,
del seu 9rupr Convergéncia
El Sr. Ons i Pons, expressa Ia felicitació
Í Unió, al Sr. Marsal i Muntalá, i diu que creu que és important que hi =
hagi un Diputat de Manresa en el Congrés a Madrid, peró enten que és nés=
que aquesta persona, sigui un home, amb un profund conelxernent=
important
és 1'úcom ho te el Sr. Marsa1, i que prácticanent
de la vida nrunicipal,
de la llista
de Barcelona, per la qual cosa formu
nic amb aquest contingut
per a que err e1=Ia la petició
de que éonvenci- a l'Administració
Central,
no cai més amb els Ajuntaments i que les cárregies
successiu col.Labori
que ara ho fan.
9uin, en endavant, sobre els ciutadans amb l-a intensitat
la se
El Sr. Garriga i Caro, transnet tmabé al Sr. Marsal i lfuntalá,
enhorabona, del gmp Centrista,
i dlu que en les últimes I
va rÉs cordial
que fa eI seu Grup, en el Ple Municípal,
és per a desitjarintervencions
=
que ha mantingut per Manresa i la C,ornarca ho traslladi
li q:e la lluita
també a Madrid.
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E1 Sr. Marsal i lttuntalá, agraeix les felici
de que ha sigut==
objecte al comenEanrent d'aquest Ple, i 1es que ha rebut des del dia 28 =
dfOctubre,
fent extensj-u també, aquest agraÍment a tots els que han fet =
possible I'arribada
a1 Congrés de Madrid, drun manersá, en aquest període
denrocrdtic. Diu que la tasca será dificit,
peró que podrA protar:Ia
seva=
o<periénci-a munici-pal a aquesta Legislatura,
on els ternes nn:nicipals ocu*
paran un temps important.
Lrexperienci-a viscuda com a Conseller en auqest
període de més de tres anys, ha sigut Ia seva o<periéncia
política
més im
portant,
perque en els problemes de carácter municipal,
és on es dóna ell
contacte nés directe
amb 1a gent. D<pressa Ia seva voluntat
de mantenirr=
qr.r. decideixi
sino es promulga alguna disposició
la inccxnpatibilitat,
1re
xercici
dels Cárrecs de Diputat i Conseller,
encara que deixant en aquesE
segon cas alguna des les responsabllitats
que ara te, i que ta circumstin
cia de compatibil-itzar
els cárrecs no representará
la de compatibilitzarl
quant rebi la seva assignació com a Diputato
e1s sous, tota vegada que
renuncíará
a la gue ara te reconeguda corn a Conseller.
3:2.

DIC'IAMEN SOBREBAIXA EN EL PARTJT 'CENTRISTES DE CATALUNYACC-UCD"

Es llegeix

el dictarren,

nE

en el qual es proposava eI següent:

predels escrits
"Quedar assabentada, aquesta Corporació lfunicipal,
'Centristes
sentats pe1 President Provincial
de Barcelona del Partit
de =
Catalunya Cc-ltrDrr, comunicant la baixa en l1ur partit
Srs
dels consellers
JOSEP-AGUSTTGARRIGA CARO, FRANCISCOG{JILrcMIA LASHEMS i VALENTiN BRUNET
CORRONS,a la vegada que sol.licita
eI seu cessament en el cArrec, per la
pérdua de la representativitat
política,
en virtut
del que disposa lrart.
=
11,.7 de 1a Llei 39/1978, de 1-7 de Juliol.
I donar compte del contingrut
dels escrits
i del present acord, a la Junta Electora de Zona, dracord amb
les resolucions
de la Direcció General- d'Administració
Local, de 25 de =
Maig de 1979 i de a7 de Gener de 1980, sobre criteris
d'interpretació
de=
la normativa vigent,
en matéria d'actuació
de les Corporacions Locals, en
g:ant al seu funclonanent
i la seva actuació
en els cassos de pérdua deI=
p€r
cárrec de conseller;
sense fer cap petició
de designació de candidatsr
a cobrir
les vacants, en el cas de que així es declaressin,
en virtut
de1
que disposa 1a Disposició
f'lnal Quarta 2, de la Llei 39/1978, de a7 de Ju
IioIrr.
que precedeix,
Una vegada llegit
eI dictanen,
el Sr. AIcaIde, va dis
posar que es donés tamÉ lectura
a un escrit
de ZonF
de la JUnta Electora
que, en virtut
de Manresa, mitjangant
el qual, conmnica a I'Ajuntament
de
la baixa causada en el Partit
de procedéncia,
es tenien per cessats en els
cárrecs de consellers,
d'aquest Ajuntarnent, els Srsr. Franci-sco Gui-llornia=
Lasheras, Valentín Brunet Corrons y Josep-Agustí Garriga Caro, q.redant =
¡-^sl"^^frr^1 r-Le
gJ=
ct¡>cuJetlLctL>.
Pl-e (Jdraquest
rJI=L.L\JJ-cl
Zona.. així
dqLle>L
escrit \te
E>(-!IL
de l-Ct
la ULllILcl
de á\JIIC
Llg
Junta Electora
com el-s Srs. Consellers afectats i assistents
a aquesta sessió, áisposant
el Sr. Alcalde,
I'acceptació
de la Resolució de cessanent i comunicant als
que haurien d'abstenir-se
Ínteressats
drintervenir
i de votar en el-s restants assumptes d'aquest PIe, per haver perdut Ia seva condició de Consellers df aquest Ajuntament.
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El Sr. Alcalde diu que el cessament d'aquests consellers no srha pro
duit per la voluntad de1 Consistori,
si.no per la voluntad del Partit,
alf
quat eIls pertanyien
i- Iamenta que un succés com aquest passi, doncs els=
que cessen han constituit
consellers
una Oposició tal com ha de ser en de
nxrcrácia i que és una oposició constructiva,
amb humanitat, claredat
i v6
luntat de diáleg,
doncs si en alguns moments hi ha hagut tensions,
aques3

¡*\.
..¿'

"

t"

Tb*'
tes no han passat del camp po1ític,
segons Ies pos ions mantingudes per=
política
la voluntat
de cada gn:p. Finalment diu qure lfAjuntament
continua
obert per a quantes coses vulgiuin dir.
EI Sr. Garriga Caro, diu que en aquest: que és l'últim
Ple del seu =
en
aquest
que
mandat
municipal,
lamenta
hagi
sigut
mitjanEant
I'A 9rupr
juntanrentr petr on srhan assabentat del cessament com a Consellers¡
Q[uár't=
seria més propi que se Ii hagués comunicat el partit
al que perLanyien i=
sobretot
després de que es comprometeren per escrit
a mantenir Ia política
centrista
durant el seu mandat nn;nicipal.
Si han de ser si-ncers, els hi =
=
sap greu la marxa, perque si en alguns moments s'ha dit que en aquest
Ajuntament stha fet poIítica,
el que és nés cert és que s'ha fet tot el =
possible per a aconseguir ho millor
per a la Ciutat i per aixó r han votat
noltes vegades a favor de les propostes de lrEquip
de Govern, i nonés en=
contra de temes puntuals,
i de carácter económic. Desitjen eI mi-llor per=
a Manresa, per a que sigui més justa i amb mi-llors serveis.
Manifesta que
que en e1 Parlament de I'Estat
és injust
pugul
perdre
es
la condició de =
nrembre dtun partit
i romandre en el Parlament i que aixó no pugui esdevenir en e1s Ajuntaments. Acaba desitjan éxíts en el seu treball,
al Consis
que els hi ha dispenssat,
tori actual i agraeix lramistat
tant l'A1ca1del
com la Corporació,
a la vegada que els felicita
pels funcionaris
i- persona1 que disposenr eue és eficag per a portar endavant les tasques de la =
Ciutat.
El Sr. Ons i Pons, exposa que estem davant un fet trist,
doncs feLs =
com aquest no fan bé a la dernocrácia i decepcionen a Ia geni, doncs els =
que avuí han demanat el seu escó municipal
Consellers
representaven
a un=
sector que es consideraven defensats per ells i aquesta gent, ara se sent
=
que hanfet ha sigiut bona i creu que I'oposició
decepcionada. L'oposició
és necessAria així com les diverses opinions i els contrastes
de parersr=
i amb aquesta pérdua, disminueixen davant l'Ajuntanent
de Manresa, deuestes opinions.
Considera que la maduresa política
s'imposará en el país i=
que si els Diputats,
poden matenir-se
en els seus escons, encara que deixin de pertanyer a un Partit,
també aíxó ha d'apli-car-se
a nivelt
municipal. Dóna tes grácies als Conselleres
que cessen per les aportacions,
que
j- es =
han fet i les estimula per a que no se separin de Ia vida políti-ca
pugui mantenir en el país el pluralisme
amb la finalitat
de fer una dsnocrácía més rica.
que el fet de que e1s companys Centristes,
El Sr- Casasayas, dtu
hl
gin causat baixa en un Partit
per a pertanyer a un altre q-re hañ
Polític:
considerat
més oportú, no és per a critÍcar-los,
peró el que li sap gr€u=.,
és que deixin la Corporació Municipal,
en la qual sempre els ha tingu per
pel seu humanj-sme: eue sempre han deixat senti-r.
bons companys i- definit
Siguin quins siguin el-s aconteixenrents futurs,
en 1a política,
han de tro
bar en ell una persona que intentará
cornprendref ls, per aixó aquest aco,l
miadanent, no és un adeu, sino un fins despreé.
El Sr. Marsal i Muntalá, exposa que el que s'ha dit fins ara, pocd =
cosa ha d'afegir,
sino és el lamentar el fet produit
i entendre que aquee
ta decissió és un error de Centristes
de Catalunyar eue no beneficia
ni á1
Partit
ni a I'Ajuntanent.
Agraeix ta col.laboració
que =
i les crítiques
han efectuat,
perque sempre les ha entés com produides dintre
del marc po
lític
i demana disculpes,
si- en algiun mornent hi ha hagut ercpressions forl
=
tes, doncs sempre ha entés que ho han fet perque han desitjat
el miflor
per a la ciutat.
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El Sr. Perranon i Carrió,
lntervé
dient gue Valora la decissió presa pels tres companys, que sabien que perdrien ltescó nn-inicipal, i aques
ta valoració
perque enten que aquests =
la fa en un sentit
molt positiu
tres companys, passen a defensar una opció més progressj-ste-i
finalment=
recorda que en tota actuació municipal,
han Lingut una acti-tud personal=
cor.recta.
El Sr. Garriga Caro, acaba la Íntervencj-ó en aquest púnt,
a tots el-s nrembres de fa Corporació,
1es paraules de deferéncia
a1 grup que e1ls integren,
han tingut.

=
agraint
que per=

3.3.DICTAMEN SOBRECONTRACTACIO
D'UNA OPERACÍODE CRÉDTTPER AL PRESSU_

Es I1egí

el díct¿imen, en eI qual es proposava eI següent:

'1L. Sol.Iicitar
i contractar
una operació de crédit
de 1-13.O00.OOOts
distribuida
en Ies quantitats
i entre les Caixes drEstalvi
següents:
- Un préstede
Barcelona.

25.OOO.OOOPb, amb la Caixa d'Estalvis

i MonL de Pietat

de

- Un préstec de 75.000.000 Pts,amb Ia Caixa de Pensions per a la Velllesa
i drEstalvis.
- Un préstec

de 1-3.000.000 Pb, amb Ia Caixa d'Estalvj-s

Les condicions

de lresnentat

préstec

de Manresa.

són:

Cuantia z 113.000.000 Pts
Plag d'anrortització:
1-0 anys.
Caréncia dtanortitzacióz
1 any
Tipus drinterész
a6%
Cornissíó drobertura:
O'507o (a Ia contitució)
6.132.580 h
Qnota trimestralz
Garantia:
Fons Nacional de Cooperació Municipaf

(59")

Forma de pagqne{: a retornar per anualj-tats de capital més interessos
dividits
A1 pagametn de cada trinrestre s'hi afegirá el gg,.{^
BeiTrimestres.
l'Impost
General sobre eI Tráfic
ció del primer trimestre
natural
retornará
cap capital.
Formalització:
tura PuDrlca-

-i-
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En pólisa

drEmpreses. EN eI paganent de l-a frac
i dels quatre trj-mestres
següents no

lntervenida

per Fedatari

Mercanti-]

gD

o bé en Escrip

2. Oferlr com a garantia dels esrnentats préstecs,
sr-rlcjectant-la amb
gravánren real,
i per tant corn asseguranqa en el pagament tant del capital
=
degut com dels interessos
ordj-naris i de demora a rao, aquests úItims,
d'un punt més del tipus de cálcul dels ordinarj-s,
despeses
i
de
costosr=
en cas de litigi,
i de ltTmpost General sobre el Tráfec drEmpresa corres
ponent, devengats inclús
prórrogues
durant el temps de possibles
expresl
ses o tácites,
la part necessária de l-fimport anual- que correspongui
legalemtn a aquesta Corporació
en el 5@" del FOns Nacional de Cooperació =
Municipal,
garantia que suúcstituirá,
en tant que e1 capital
dels préstecs,
els i-nteresos ordinaris
i de demora, Impost General sobre el Tráfec d'Em
preses, despeses i costos devengats, no signrin satisfets
totalrnent a TNF
prestadores;
titucions
sense que eI fet d'oferir
aquesta garantia real I
personal de lrAjuntanent
limití
Ia responsabilitat
segons eI termes previstos en l-rart. 1-.911 del Codi Civil.

Substituir per (o complementar amb) altre lo al-tres de natural-esa as
sernblada i garantia suficient,
el recurs o recürsos afectats,
en elsupol
sat que fossin anulats o di-sminuits en el seu import, per qualsevol cau3. Ordenar la Delegació d'Hisenda,
Ia transferéncia
del 50/", de la
participacíó
d'aquest Ajuntament en e1 Fons Nacional- de Cooperació ttuni*
cipal,
alrconpte corrent que amb aquest fi s'obrirá
en laCaixa
d'Estalvis que es determinará en les poólisses,
en que es formalitzin
6'l< nrÁ<tecs que s'acordi
sol.l-icitar.
4. Autoritzar
a la Genralitat
de Catalunyar per a que en e1 termj-*
ni, més breu possible,
ordeni que les quantitats
transferides
a| compce=
corrent esmentat, en el acord inrnediatament anterior,
siguin aplicades =
en pri-mer lloc,
al paganent dels imports venEuts i debuts
per I'Ajuntament per capital,
i-nteresos i r.G.T.E, per rao dels préstecs que sracorda sol.licitar
i per a distribulr
proporcionalment
les quantítats
transferides,
o d Ia resta, en el seu cas, entre caixes que participin
en ItO
peració de Crédit mitjanEant
transferéncia
aI compte que aquesta Corporá
ció mantindrá oberta en cada una d'el1es.
Amb aquesta finalitat,
atorgaf
facultats
irrevocabl-es
a favor de1 Departanrent drEconornia i Finances de=
l-a Generalitat
de Catalunya, en les persones que orgánicament o per desig
nació voluntária
per a que puguin portar a térme els ac-la
representen
tes que signrin necessaris per a l-es aplicacions
i transferénci-es
de fons
que corresponguin,
segons certiflcació
d'aquest acord nnrnicipall
eu€ es=
lliurará
a la Generalitat.
que tant la transferéncia
5. Acceptar i reconeixer
que sl-ordena =
segons lt'anterior
acord 3) com les autoritzacions
fetes en lracord 4), =
tenen el carácter dfirrevocables,
en tant que no hagin sigut cancelades=
totes els deutes draquest Ajuntament amb cada una de les Caixes Prestado
ré<

6. Aprovar el projecte
gue=
de contracte
de préstec.rque sradjunta,
ha nerescut 1'acceptació
de la Comissió Mixta Generali-tat{aixes
drEs
talvis,
formada arrel del convenif firmat entre un i altres
el dia 10 de
MarE de 1982 i encaminat a la concessió de crédits
a els Corporacions
Lo
cals catalanes. A les certificacions
que draquest acord es lliurin,
s'aE
juntaran copies de lresmentat porjecte
de contracte
vista pels Srs. AI =
calde i Secretari
projecte
de la Corporació,
que essencialde contracte
nent s'haurd d'adequar a les pólisses o escriptures
púnliques en Q[ue €s=
formaLitzin
en cas de concedir-se
els préstecs que sracorda sol.licitar.
7. Autoritzar
a t'Il.lustríssim
Sr. Alcalde de ta Corporació, per=
a formalitzar
e1s contractes
de préstec en els termes que resultin
dels=
acords de 1a própia sessió així com a percebre ef seu import en les fornes previstes
en el contracte
de préstec."
Realitzada
3.4.

votació

ordinária

fou aprovat

el

dictamen

per unanimltat.

DICTAMENSOBREAúUTSTCTO DIUN TERRENYPROPIETATDE NA:RoSA PERRAMONVII,ARDELL, PER A ESPAIS LLTURES I EQUIPAIVIENT
EN EL BARRI DE IA=

SffiDÁ-F'Ñ,iTi
Es va llegir

eI dictanren,

en e1 qual es proposava el

següent:

tt1
neral
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r'rvnnr¡r amb destí''a lrexecució
de la qualificació
de sistema
drespais 1liures
i equipaments poli-valents
per a dotar al Barri

de

*r t ta¿ ,
^ ; rL ,u ,o -- prevlst
la Sagrada Familia,
en el P . G . O . U . , u n a f
DI
da
da a la zona del carrer Sant Blai-, n r n n i a f ¡ { Rosa Perramon Vilar-.
dell, per un preu de 1.a49-2OO W, de conformitat
amb la següent descripció obtingir.rda per certificació
=
del Registre de 1a Propietat
del partit
de Manresa:

FIIVCA NA 18.337
Inscripció

aa, folum 1.352,

Descripcié

física:

Termenals:

enfront,
carrer Sant Blai,
en projecte
dreta, terreny propietat
dtEsteban Caminals
fons i esquerra, restant de la finca matriu.

fítot:

Solar

l1ibre

ulcicat

339 de Manresa, foL 94.

a 1a partida

de la Culla,

Pertenéncia de la Srta. Perramonr p€r herdncia
ric Perramon i Sulcirana.

Exenta de cárregues,
qual sradscriu.

que pugluin afectar

del

lrefectivitat

de 192 m2.

seu pare Sr.

del destí

En

al-=

Dfacord amb 1a valoració
de lrArquitecte
Municipal,
i essent a cdrrec de la Sra. Perramon, lrabonament de les Contribuicons
Especials que=
corresponent a la finca per urbanització
del camer Sant Blai i essent a
cárrec de lrAjuntament
I'abonament de les despeses de I'atorgament
i d'ins
cripció
registral.
que actualnent
2. Declarar que la finca descrita
és l'única
i-nteres
sa a aquest Ajuntament,
i per tant declarar
lfer<cepció de licitació
dra-41, paragraf 2on. del Reglament de Contractació
cord amb ltarticle
de les
Corporacions Local-s i articLe
1!7.1" de1 Reial Decret 3046/77, de 6 d'Octu
per ltociF
bre per no esser possible promoure la concurréncia
en l-roferta
téncia en aquest cas, drun unic posseidor,
que és na Rosa Perramon Vllardel I;
3. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura
ments que siguin necessaris per a la complimentació
Realitzada

votació

ordinária,

fou aprovat

de tots els docu
de 1'expedient'r.

per unani-mitat.

4. SANITAT 1 SERVETSSOCIALS:
4.1.. DICTAMENPER A ACOLLIR.SE ALS BENEFICIS DE
MATERIA DE
Es va llegir

el dictamen

en el qual es proposava e1 següent:

r'1. Acoll-ir-se
al Programa de Col.laboració
de l'Administració
amb les Corporacions
Central,
consun, segons dÍsposa lrOrdre Mfni-sterial
de L5
blicada al B.O.E. nQ 228, de data 23 de setenrbre
2. Aprovar

DE SETEIVIBREDE 1982

i Assisténcia
técnica =
Local-s en matérie de ==
de setembre de 1-982, pu
de 1982.

la següent documentació:

a) Descripció

dels

antecedents

d'aquesta

Corporacj-ó en maLéria

de consum
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b) Menória descriptiva
i justificativa
del Programa d'actuaci-ó
primari
rel-acionades amb l-a creació d'una unitat
de control
analític
i =

'.r:,'.

ir.l

,.\ri.',i(

l,,i;r'?

una unitat

d'informació

i educació ciutadana en

c) Pressupost de les despeses drinstal.lació
i
grama d'activitats
i que puja a 3.767.000 Pts.
3. Sol.licitar
la quantitat
mica, amb la finalitat
de portar
descrit.
A
f-*^-,*^
=.
\-urryrur,,ctref
s
plementáries
que pugui

la oe consum.
upament del pro -

de 400.000 Pb, en concepte d'ajuda econd
a terme eI progrmaa dractivitats
abansl

aquesLa Corporació,
a financiar
les despeses comrepresentar
la posta en marxa del programa.

5. Destinar durant tota la seva vida útil,
els bens que amb cárrec=
aI Programa sradquereixin
a1 fi pel que sfha concedit la subvenció, i pel
rnontant draquestarr.
El Sr. Alcalde,
ratifica
el contingut
del dictamen, dient qeu es =
Lracta drefectuar
per aconseguir una ajuda en matéria de con
una petició
sum i que, en principi,
és una peticio
que s'han fet enl
Ées, com altres
altes Arees, sense que comporti cap comprcnnís.
El Sr. Majó i Lltuch,
diu que está d'acord en que es dernani Ia subque es concedeixi,
peró creu que rnereix la pena que
venció i que desitja
ltEquip de Govenr faci una reflexió
del que fins ara s'ha fet en matéria
de consu, i- que per aixd rés millor,
gue es llegeixi
el document que está incorporat
al dictamen i que explica
Ia história
det que fins ara srha
realitzat,
efectuant
immediatament aquesta lectura el Sr. Alcalde,
com a
Ponent de la Cornissió de SanitatEl Sr. Majó i Lluch, insisteix
enque I'informe llegit,
es pobre, =
doncs demostra ho poc que ltAjuntament
ha fet en l-rarea de consum aquests
tres anys i recorda que tant el seu grup com tfNacÍonalistes
dtEsquerratt,
han presentat váries vegades propostes que no han siguL ateses.
EL Sr. Perramon i Carrió,
intervé dient que entrant en aquesta qüesque
plantejada
recorda
tió
la necessitat
te
de que srinsta1.li
un labora
tori básic per a contrl
de qualitat
alimentária
i enten que si- ara es dE
mana aquesta ajuda, éÉ perque
per a =
hi haurá voluntad
de preparar-lo
que
Itany vinent.
TamÉ recorda
aquesta Corporació
es va comprcxnetra a =
per a que 1a
facilitar
infornes
semestrals sobre la inspecció d'aliments
Ciutat estigués informada sobre 1a gralitat.
de les mateixes i sobre fes=
Íesures que sradoptarien
en els supostos de qualitat
i per ai
deficient,
xó demana que se li digui eI plaq en que es pensa complir
i posar en maF
xa aquest cornpromís
E1 Sr. Alcalde exposa que el próxim divendres hi ha una reunió de =
la Comissió Oe Sanitat i es pot estudiar
la posta en marxa d'aquest in =
forne, perd en realitat
existeixen
dos grans inconvenients,
doncs per
una banda, manquem de farmacéutic
titular
i per altrer, €s r€euereix
la =
instal.lació
d'un laboratori
amb suficients
mitjans i aixó representa una
Admés la Generalitat
despesa important.
te projectada
la instal.lació
de
20 laboratoris
comarcals, un dels qrals sfubicaria
en Manresa i no nonés
per a Manresa i Ccrnarca, sino per a tota
tindria
la seva área dractuació
la Séptima Regió, ja que ha de tenir-se
en compte que 1a,; instal.lació
i
el manteniment d'un laboratori
te un cost molt alt,
i srha de buscar ren
tabilitat.
És cert que el temps drespera és molest, peré és necessari =I
=
un laboratori
ben muntat i amb personal dependent de l-a Generali-tat,
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per a ap icar un control dtadoncs, el nivell- municñpal és reduit,
=
linents i- sf ha dtemmarcar dins druna área dt
tO mes Qell€fdlr
per quant nosaltres
podem agarantir
Ia bona
litat
dels productes
que es generen a Manresa i que surten de la Ciutat,
peró no podern =
agarantir
que ara
e1 neteiN dels que a ellararriben.
Amb I'actuaci-ó
srinicia
es preten trencar la inhibíció
de l'Admlnistració,
en el =
alinentari
control
i en el- consum, perd coordinant
les actuacions =
de tal forma que no suposi carregar
totes les competéncies en lra rea del consum sobre e1s Ajuntanents,
perque no es podria assurn-i-r.
.t

Realitzada
5.-

votació

ordinari-a

fou;..apsovat per unanimitat.

ESPORTSI JO/ENTUT:
5.1-. RATIFICACIÓ D'UN ACORDADOPTATPER URGÉN]CIA

Es va llegir

el dictamen,

COMISSIO

en eI qual es proposava el

següent:

rrRatificar,
en toLs e1s seus extrems, Itacord adoptat e1 proppassat.27 d'Octulcre, per la Cornissió Municipal Permenent, i que diu
el següent: Prendre el compromís de no gravar ni alienar el terreny
a on es preten realitzar
un camp municipal de futbol,
a la zona esque
-='
Congost,
com
tampoc
les
instal.lacions
1i són pró *
¡,ulu¿vo
pies; durant el període de 25 anysr'.
h^F'l--i.,^

J^'l

/

Realitzada
vat eI dictanen

votació ordinária
per unanimitat.

i ratificant

la proposta

fou apro

6._ SECRETARIAGENERAL:
6.1-. DICTAMENSOBREMODIFICACIO DE PLANTTTÍ,A DE PERSONAL.
Es va llegir

el dictarnen,

en el qual es proposava el

següent:

'fModificar

la plantilla
de personal,
aprovada en sessió plená=
ria del dia 3 de Febrer de 1982, en el següent sentit:
Amortitzar
una plaEa de les de Técnic
Auxiliar,
especiatitat
Del-ineantr r€
convertint-lo
en Técnic Auxiliar,
especialitat
Gestió Inspecció Tri
(213/6)tt.
butária,
amb el mateÍx coeficient
i nivell
retributiu
Realitzada
vat el dictanen
6.2.

votació ordinária
per unanimitat.

i ratificant

la proposta

fou apro

DICTAMENSOtsREASSIGNACIO DE COEFICIENT I NIVELL DE PROPORCIO_

Es 1legí
I'Modificar

el dictanren,

en el qual es proposava eI següent:

e1 coeficient
i nivell
retributius,
de 1es places =
d'Assistents
Socials, que figuren en la plantil1a
de personal (2'3/
6), quedant fixats
el coeficient
3'6 i nivell
B;
de proporcionalitat
=
a lfhaver-se
incorporat a l-'Universitat,
els estudis d'Assistents
Socials, atorgant-sefls-hi,
a aquestes titulacions,
1a categoria de
Diplomats
So en Treball Social,
i tenint
Les actuals Assistents
=
eIs mateixos drets professionals,
cials,
segons dir,/Ia Disposició
Tercera, del R.D. 1850,/81, de 20 drAgost, i essent, en=
Transitória
conseqüéncia, d'aplicació
62.2 del R.D. 3Q46/77, de 6 d'Octu
lrart.
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l-rroil

8SS

Realitzada votació
vada per unanimitat.
6.3.

ordinária

osta

fou apro

DICTAMENSCtsREOPOSICIÓ A UNA DEMANDADAVANT L,A IV1AGISTRATURA=
I
PER AN
Es va llegir

el dictamen,

en eI qual es proposava el

següent:

rr1-. Oposar-se a la demanda promoguda pel Sr. FRA\CISCO SUBIRA:
NA MERCADE,contra aquest Ajuntament, davant }a Magistratura
de Tre
ba1l, no 4 de Barcelona, en súplica de ser-li
reconeguda una prestá
cié económica vitalícia,
consistent
en el 55% de 1a base reguladorá
de 26.000 Ptt, amb efectes del dia B-VII-1-980, d lrhaver-se-li
dene gat per part de l-a Comissió Técnic Quralificadora
Primera Provincial
i Central, ^després, els beneficis
permanent, per =
de la invalidesa
període
no tenir e}
legal a la Seguretat Social i €r.r,-i=
de cotització
=
base al-s arguments de fet 1de dret gue consten en I'i-nforme de
I'expedient.
2. Formular, en el seu cas,
el Veredicte de la MaqistraturafrRealitzada
nimitat.
6.4.

votació

ordinária,

=

recursos

que calguin

contra

eI dictamen

four',aprovat

per una-

els

DICTAIVIENS
SOBRECONTRACTACIODE PERSONAL.

Es varen llegir
següent:

els

dictarnens,

en els

quals 'es proposava eI =

rContractar

a NA NEUS ARMENC,OL
NAVARRO, a NA MARIA SOI-EDADRA*
MIRO VARA, i a NA TRINIDAD PORTILLA @NZALEZ, per a realitzar
fun-pel pe
cions de Gravadores de dadesr pel Departanent dflnformática,
ríode comprés entre I'1de
Novenbre i eI 31 de Desenrbre de 1982, t
amb una retribució
de 250 h, per hora de treball
A lrem
realitzada.
par del que disposa I'art.
25.1- del Reia1 Decret 3046/77, de 6 dr6
tubretr.
'Contractar

a JOSE MANUELFONSECAFORTO, per exercir
funcions=
d'Ar.¡xiliar
d'Adrninistració
General, pe1 període comprés entre 1t1,"=
de Novenüre i el 31- de Desembre de 1-982, amb unarir
de matí i tarda, i anür una retribució
mensual de 47.832 Ph, nensuals, nés dues pa
gues extres de 25.223 Wscadascuna, en 1a part proporcional- que correspongui. A lrempar del que disposa I'art.
25.1 del Reial Decret =
3046/77, de 6 d'Octubre"
rContractar
a ANGEL ASTILLERO GARFELI,A, SALVADORVII,A AI{BROST=
JUAN I\4\NUELMAI{ZANOVALERO, i LUIS FERNANDU MACIAS, com @erarisr=
per netejar
fa propaganda electoral,
i de 1r1- aI 30 de Novembre de=
1982, amb una retribució
mensual de 47.862 Pb, més una paga extra de
Nadal de 37.402 Pts,una paga extra de Juliol
de 37.402 Pb?una paga =
octra d'Octubre de 5.878 b, i una paga de participació
en beneficis
de 27.048 h, a satisfer
dins el primer trimestre de I'any. Tlotes les
pagues s'entenen en Ia part proporcional
que conrresgponguin.
I a =
lrempar de1 que disposa l-'art.
25.2 deJ- Reial Decret 3046/77, de 6=
drOctubrert.
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'Contractar
fessora

a GLORIA MARIA MIQUEL LOPV.
del Conservatori
Professional
ltfunicipal

exercir
funcions de Pro
t¡lúsica. realitzant
miE

1982 i el 30 de Setembre de 1-983, anúc una retribució
mensual de 30.000 tt,
més dues pagues extres de 30.000 Ptscadascuna. A I'empar del que disposa =
lfart.
25.1, del Reial Decret 3046/77, de 6 d'Octubre".
'COntractar
=
a PABLO MACIAS FLORESTp€r exercir
funcions d'Operari,
=
pel període cornprés entre 1'1- de Novembre de 1982 Í el 31- de Gener de
1"983, amb una retirbució
mesnauL de 47.862 Pb, més una paga extra de Na =
dal de 37.402 Pb, una paga extra de JUliol
de 37.402 fts, una paga extra
d'Octubre de 5.878 h i una paga de participació
en beneficis
de 27.048 Pts,
a satisfer
dins el primer trimestre
de ltany.
Totes les pagues s'entenen=
=
que corresponguin.
en la part proporcional
I a lrempar del que disposa
lf art. 25.2 de1 Reial Decret 3046/77, de 6 dr'Octubre't,/
ItContractar
a RICARDO-ALüANDRO ILZARBE I ARAFENDIA, i SANTIA@ TE LLU ACEDOTper exercir
Muni-cipdl, ==
funcions de Matadors a lrEscorxador
pel període comprés entre el 4 de novembree i el 31- de desembre de a992r=
amb una retribució
mensual de 52.81-8 Ptsmés dues pagues extres de 25.223Pts
que corresponguin.
cadascuna, en la part proporcional
A l'empar
6 drOctubrett.

tots

de1 que disposa lrart.25.2

Realitzada votació ordinária
ells per unanimitat.

de tots

del Reial

els

Decret 3046/77,

dictánens,

foren

de=

aprovats

=

7 . - ASSIJIVIPTES
SOBREVINGUTS EN EL SEU CAS: No es tractaren.
B.* PRECS PREGUNTESI PROPOSICTONS
VARIES:
Foren llegides
a contlnuació,
dues pregtrntes presentades pel Sr. Con
de1 PSAN, per a que T
N'Ignasi
Perramon i Carrió,
en representació
seller
puguin ésser contestades en aquest Ple i que tenen e1 següent contingut:
8.1-. Quina és la situació
de les vivendes
adjudicades,
de la Baconada?.
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pendents de construcció

i,

ja =

Li contesta el Sr. Ponent d'Urbanisrne, EN Ramon Puig i Soler, dient,
que les vivendes sradjudicaren
en octubre passat, a rrDragados y Construccionestf, peró que, per un costat,
cffi que no es portaren a terme els com=
promisos presos per Ia Direcció General de Madrid, i, com que per altra
presentat
era do
banda va sorgir
la proposta municipal
de que el projecte
refoF
lent, el Ministeri
va dernanar a I'empresa que fes un altre projecte
i sembla ser que com a conseqüéncia draquesta Reformal
mat, de l'anterior
entrant amb I'Ernpresa adjudicatária
va demanar més diners al Mlnisteri,
peró sense que lrAjuntament
entrés en aquest=
dues parts en negociacions,
el tráabans de cobrir
tema. EI que és cert es que haurá de presentar-se
per a agarantlr
enun Estudi de Detall:
mit de concessió de 1a llicéncia
=
paissatgístic.
tre al-tres aspectes, eI nivell
Aquest Estudi de Deta1l,
=
i encara que es diu que aquesta presentació
fins ara no srha presentat
ha tingut ocasió
tindrá l1oc dins druns dies, eI ServeÍ Técnic Municipal,
d'examinar el projecte i, dtentrada, mereix 1a qualificació
de inacceptaable, tant per motius urbanístics,
doncs no hi ha balcons ni parts ajardi
ja que ha de demanar-se qre les vinades, com per motius arquitectónics,
han de ser dignesr per la qr,ral cosa de presenvendes de promoció pública
no podria aprovar-se,
encara que hi ha la
tar-se així lfEstudi
de Detall,
aI rebre els traspassos de lrAdministraconfianqa de que la Generalitat,
I'estudi
de detall.
ció Central. modifiqui

6S

8.2.

subvenci
dernanades per lrA-Quin és e1 desglós de fes diverses
juntament de Manresa, a 1a Diputació.
tat i altres
Orga Gener
quines han rebut resposta
nisrnes púbtics;
Itiva, quina negativa i quines estan pendents de resolució.
Toc aixó referit
a1s anvs
a9B! i 1982?.

A 1a segona pregunta, respon, el Sr. Alcalde,
dient que la respoa
rci n(J r-ci tre en dquest mornent, perque la seva elaboració
és quelcom llar
a
l'haver
que J
de
recollir
informació
les
Ponéncies,
de
diferents
9ár
han sol.licitat
subvencions en aquests anys, peró de totes formes, adog
ta el compromís de fer arribar
e} desglossament de les subvencions de=produi
manadesr per al próxim ple, amb la reJposa positiva
o negativa,
da en cada casL-

^^

1^

!^

^-

-

per
El Sr. Perramon i Carrió, accepta l'er<plicació
de I'Alcaldia,
a que en el próxim Ple, pugui donar-se la resposta adequada, a la pregunta fornn¡lada y simultiiniament
pregunta verbal reforrnula una altra
ferida a lfestat
en que es troba la tramitació
del .,.=
del Plan Parcial
que en eI mes de Juliol,
Tossal dels Cigalons,
es va dir q;e es presen
taria en el plag de quatre rnesos, responent eI Sr. Puig i Soler que =
s'esLá en la intenció d'acomplir amb e1 plaE previst.
E1 Sr. Alcalde,
manifesta que pe1 Sr. Marsal i
Ple,
contesta a dues preguntes fornTulades en ftúltim
aquest Sr. Conseller,
ho fa en els següents termes:
pot dir
me sol.licitat
sobre el Teatre Conservatori-,
me ja está fet i q-¡e una vegada passat a máquína es
grups
al seu exarTlen i discussió
entre els diferents

lfuntalá,
es donará
=
i intervenint
En quant a lrinfor
que aq.rest inforl
per =
distribui-rá,
de I'Ajuntament.

En quant a I'informe
de Músisobre les despeses del Conservatori
=
que
que
la
taula i
ca, diu
facilitará
en net les notes
ara te sobre
que en erctracte es condensen a fixar com a Pressupost, per al curs 8283, Ia quantitat
de 33.500.000 Pts,de les quals 31- milions corespon a=
Salaris i Seguretat Socia1 de personal docent i no docent, i 2.500.000Pts
a despeses de manteniment. De matrícula
2.aO2.AAO Pts,que
srhan obtingut
'==
per 712 alumnes suposa una aportació
de
de ltAjuntament
dividits
43.972 fts, per alumne sobre el- cost de 46.925 h, resultats
similars
als
costots de lrensenyanga mitja i professional.
fntervé,finalment
el Sr. Casasayas Brichsr per a transmetre, al =
la seva enno haver arribat
aI comengament, a1s companys socialistes,
i
en 1es últimes eleccions generals,
horabona pels resultats
obtinguts
al Sr. Jordi Marsalr per 1'escó obtingut en el Parlament de Madrid, el
que considera un honor per a Manresa, sobretot tractant-se
del Sr. Mar
i 1es seves ánsies de feF
sa1, que ha dmeostraF el seu interés polític
treball
en tot monent.
la Presidáncia
declará=
I no havent-hi
més assumptes per Lractar,
aixecada l-a sessió essent les nou del- vespre de tot el gue com a Secre
tari certifico.
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