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ACTA DE LA

SESSIO PLENARIA DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE
19 87 AIt{B CARACTER EXTRAORDI ARIA

Alc alde-Pr

I1.Im.

es ident

Sr.

Tinents

Juli

Sanclimens

i

drAlcalde

Sr. Josep Maria Sala Rovira
Sr. Joan Serra Devant
Sr. tvlarcel.lí
f ,l o b e t
Corominas
Sr. Jaume Pujol
CarboneIl
Sr. Ramon SaIat Prats
tr .=t:ol"=t:t:eviI
a Riber a

Regidor s
Sra.Teresa
Just Riba
Sr. Francesc de puig Viladrich
Sr. Jordi
nodó Rodb
Sr. Pere Vilarasau
Serracanta
Sr. Joan Cornet Prat
Sr. Manuel Cano Navarro
sr. Ramon Puig Soler
Sr. Jordi
Pérez picas
Sra.Carme VidaI Vintró
Sr. CarIes Canongia Gerona
Sr. José Empez García
Sr. Pere Camprubí Font
Sra.Ang ela Freix anet Picaño1
Sr . Jord i Mar s al lvluntalh
Sr. Constantí
Mas Soler
Sr. Ignasi
Perramon Carrió
sr. Josep Balet oller.

Absgrts

justificats

t''=":':

camps
:":':':""a

Absents

sense

j ustif

ic ar

= = = = = L

Secretar

i

En Jose-J.
I nterve¡tor
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Gener al
Casado i

Rubio

t{unic ip al

enesc a

En Victorino

Rodriguez

Santos

A 1a casa consistorial
de 1a ciutat
de lrtanresa, i essent
res rñit
der vespre der dia trenta
de setembre de mir noucents
vuitanta-set
es reuneixen
sota la presidbncia
det sr.
Alcarde,
i en pr imera convocatbr ia,
els
senyors
esmentats
abans,
a I I obj ecte de celebr ar sessió
ex tr aord inbr ia
, del
prbvia
Ple Municipal,
convocatbria
a lrefecte.
La
sessió
votació

Regidora
Sra.
Carme VidaI
Vintró
sr incorpora
essent
un quart de nou del vespre,
intervenint
a partir
del punt 2.2. de lrordre
del dia.

a Ia
en la

El Regidor Sr. Ramon puig i Soler srincorpora
a la sessió essent
dos guarts
de nou det vespre,
intervenint
en 1a
votació
a partir
del punt 2.2 de lrordre
deI clia.
EI Regidor Sr. Joan Cornet
i prat
sr absenta
ment de la sessió
a un guart
de deu del vespre,
votar
en el punt 3. 1. de I'ordre
del d ia.
Obert lracte
es passb a tractar
dels
en lrOrdre
de convocatbria,
resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.
1.-

definitivadeixant
de

assumptes figurats
tots
ellsr
€n eIs

APROVACIO ACTA ANTERIOR

I'esborr
Va ser aprovat
ordinbria
del- 22 de juliol
2.- PRESIDüNCIA
2.'1 .

any de 1 | acta
de 1987.

de Ia

sessió

extra-

DICTAMEN SOBRE DESIGNACIO DE REPRESENTANTS DE LIAJ U N T A T T { E N TE N L A I ' F U N D A C I O G E S T O R A D E L ¡ H O S P I T A L G E NERAL DE MANRESA
FUNDACIO PRIVADAT

úl[

Es va

llegir

eI

dictamen

següent:

va ser aprovat pel pIe de la Corpo"El Cartip?rs Dlunicipal
ració
en sessió de 15 de juliol
de 1987 i en el punt, l1 hi
figura
la designació
dels membres corporatius
per a representar
a Ia Corporació
en els diferents
brgans col.Iegiats.
Con a representants
de la Junta de lrHospital
de Sant Andreu van ser designats
els Regidors
Sr. Joan Serra Devant i
Sr. Jaume Pujol
Carbonell,
i aquests
representants
van actuar en 1a condició
de tals
en 1a Instit.ució
anomenada',Fundació Gestora de I'Hospital
General de Manresa (Sant Andreu-Sant Joan de Déu), Fundació privada',
sense tenir
Ia repreper a Ia qual cosa caI
sentació
expressa
adoptar
el dobte
acord
de
desig nar
a
aquests
neg idor s
repr esentants
de
I'Ajuntament
en aquesta Fundació i convalidar
els actes produits
a partir
deI 15 de juliol
d'aquest
any.
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Per tot aixó
del s seg üents

es proposa

aL ple

de Ia

C

I , adopc ió

por ac ió

A C O R D S:

1r.-

Es designen

I l:l io:s: y
Y
I y
p :i t1a.r

com a representants

d,laguesta

corporació

a n o m e n a d a, , F u n d a c i ó c e s r o r a

rnsrirució

" i G e.n1e?r a r

de

de Manresa
(sant
Andreu_sant
Joan de
Déu),
privada"
Fundació
ars
Regidors
draguest
Ajuntament
sr'
Joan serra
i Devant i sr. Jaume pujor
i carbonell.

2n.- Ratificar
els actes i actuacions
efectuats
pels re_
presentants
que en el punt
anter ior
expr ess ament es des ig _
nen, en relació
anb la constitució
de la Instit.ució
de reeá_
rénc ia i que s t hag in produit
a par tir
deI
15 d e j u l i o l
de
1997."
pujor
El sr'
i carbonerr
diu que, imprícitament,
es donava per suposat que ers representants
del patronat,
p
u=""_
rien
a ser-ho de 1a Fundaciá,
peró no s'havia
fet 1a designació
dels
membres amb cari¡cLer
formar,
per
aixó
hi
ha
aquest
acord de ratificació
amb carhcter
r
e
t
r
o
a
c
t
i
u
p
erqué
ja hi havia hagut la convocatória
ae reunió
de i.-fr.""
de
possessió
de ra Fundació,
com a únic acte que es ratifica.
El

Sr. cornet
i prat
manifesta
q- u
e u reert o td i c t a n e n
so
és corque és un goig tenir-r-o
i
aquí
Iecte
després de res
declaracions
der sr.
Alcalde
a r;
premsa en aquest sentit
quan er grup de convergéncia
anteritr
hi va votar
en con_
Pensa que srha guanyat noltíssim
i recolzen
!t"'
er clictamen
j a que es desenvolupa
un f et impor tant
a ¡,lanresa, que neix
dridees
incubades fa anys en aquest Ajuntament.
Entén gue és
un tema complexe perb ja hi ha un.uri
tragat,
tant en rraspecte de perspectiva
,cre futur
com dracords
amb ra Generali_
tat'
sr alegra
també que hi hagi presbncia
de la Generalitat
en er patronat
ja que és Ia garantia
de que vagi endavant,
i
srofereixen
a cor-raborar
pergub aquest projecte
s
i
g
u
i
r
e
a
Iitat.
sotmbs
2.2

el

dictamen

pICTAMEN

a votació

SOBRE BAIXA

DE

és

aprovat

L I AJUNTA}4ENT

C I O D E ¡ 4 U N I C T P J S - - E E CAT4T,UNYAr

BRE EN r,.eBsbETeffi
Es va

Ilegir

el

per

unanimitat.
EN LA

eo¡rpBroEil
cATALANA oe-ltEr¡ffi

dictamen

FEDERAA

l,lEIt{-

següent:

"L'associacionisme
municipat
ha estat
una de les bases del
rbgim local
instaurat
amb iladveni¡nent
dels Ajuntaments
de_
mocrbtics
i,
en aquest context,
rrAjuntament
de ¡'anresa es
troba dins d.e la Feder ació de Municipis
de Catalunya.
Er nou govern municipal,
com a conseqüéncia
de res
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instaurat
Eleccions

en aquest Ajuntament
Locars
celebrades
er

proppassat
clia 10 de juny,
entén millor
realitzada
Ia gestió
dels interessos
que té sota la seva responsabide Ia ciutat
litat
en 1a 1ínia definida
pels Estatubs
de lrAssociació
catalana
de Municipis
i, per aixb¡
que srha de proconsidera
moure
1a
baix a
d I aguest
Aj untament
com
a
membre de la Federació
de Municipis
de Catalunya
i lralta
en
lrAssociació
catarana
de l'lunicipis,
tot
aixb sense perjuclici
del reconeixement
a Ia implantació
de Ia Federació
i als beque sr hag in
nefic is
pog ut obtenir . dur ant
aquest
temps de
permanéncia en Ia mateixa.
Per tot
Corporació

I'Alc alde-pr es ident
aixb,
1' adopció dels següents

proposa

a1

ple

de

I a

ACORDS

1x .Causar Ia baix a d'aguest
Ajuntament
com a membre
pertanyent
a 1a Federació
de Municipis
de Catalunya,
amb reconeixement, aIs beneficis
que per aIs interessos
municipals
hagi pogut representar
la integ r ac ió d I aquest Aj untament en
I' expressada Feder ació.
2n.- Adherir-se
aquest Ajuntament
com a membre de l,Assode t'lunicipis
per considerar
ciació
Catalana
que 1a gest.i6
ders
inter essos de I a c iutat,
sota
1a responsabir itat
de
govern
I I actual
municipal r es troba
millor
acomodada a Ia
pels
línia
definicta
Estatuts
d'aquesta
Associació,
€I coni compromisos dels
quals
tingut
staccepten,
així
com Irassignació
de Ia quota corresponent,
facultant
el Sr. AlcaIde,
En Juli
Sancl imens i Genescb, per a representar
I'Aj untament en les assemblees i cbrrecs
que corresponguin.
3r.EIs .efectes
dels
punts
anteriors
sriniciaran
1987
4t.Facultar
les
actuac ions
acords. "

acords
a qué es
proper
eI
dia

eI
Alcalde-President
Sr.
per
necessbr ies
a portar

refereixen
1 d'octubre

els
de

perqub
realitzi
a terme
aquests

pel Sr. Alcalde
A continuació
es disposb
la Iectura
presentada
pe1 grup municipal
lresmena
de ITENM i gue té
següent contingut:

de
el

TTESMENA
presentada

pel grup Municipal
Esquerra
NacionaIista
de Manresa,
al punt 2.2 proposat
per presidéncia
a Ia
plenbria
sessió
deI
30 de setembre de 1987, i referent
a
I'adhesió
de I'Ajuntament
a lrAssociació
Catalana
de Municipis,
i Ia baixa a la Federació
de llunicipis
de Catalunya.
primer
lracord
Substituir
clel dictamen que
réncia
a causar baixa
a Ia Federació
de I"tunicipis
lunya peI text
següent:
"L'Ajuntament

de

1 ,a1n r e s a

manifesta

Ia

seva

fa refede Cata-

voluntat

de

as?3

fer confluir
les dues organitzacions
qu
ments de Catalunyar
€D una sola entitat
r i , que doni
nés forg a aI munic ipal is
una col.laboració
sense supeditacions
a
mes sirnilars
de la resta
de IrEstat,
i
mes de representació
que permetin
que
per aixb considera
senti
marginat.
nece
cés drunificació
entre
1a Federació
de
lunya
i lrAssociació
Cat,aIana de Munici
Ivlanresa ho proposarh
formalment
a ambdu
Sustituir

1r acord

segon pel

agr upé:r-.glq--},j'unt

a-

de carhcter
unitae catalh,
mantingui
b draltres
organisrocuri
uns mecaniscap Ajuntament
se'n
sari
encetar
un prot " ul n i c i p i s
de Catais.
LrAjunta¡nent
org anitzacions.

següent

de

text:

Adherir-se
aquest Ajuntament
com a membre de lrAssociació catalana
de Municipis,
gü€ representa
una part inportant
dels
Aj untaments
de
catalunya,
i
acceptar
ers
Estatuts
dr aquesta Associació,
i ers compromisos que comporta,
aix í
com lrassignació
de 1a quota corresponent,
facurtant
e1 sr.
Alcalde
en Juri
sancrimens
i
per
Genesch,
a representar
rtAjuntament
en res assembrees i chrrecs
que corresponguin.
Aquesta
adhesió
1r acord anLer ior. t'

facilitarb

els

obj ec tius

ma r c a t s

a

Er sr. pujol
i carbonell
manifesta
que queda clar
que en
el primer
article
dels
Estatuts
de lrAssociació
es destaca
ra idea de gue er Municipi
estb per sobre del que són les
persones
i partits
i que es potencia
Uautonomia
municipal
dins
del narc constitucionar
i lrEstatut
de catalunya.
Destaca gue en lr articre
tercer
sr esmenta que lrAssociació
de
catalunya
mantindrá
reracions
de cooperació
a¡nb altres
Associacions
similars
de ItEstat
espanyol,
i com que és una associació
d'hmbit
caLalb,
no es preveu que hi hagi cap possibre dependbncia ni supeditació
drinteressos
amb altres
associacions
de lrEstat.
q
u
e
Er
ha expressat
fins
ar a, j untament
amb les finalitats
de lrAssociació
expressament esmentadades
en els
Estatuts
han feL que es decidíssin
per aquesta opció.
un segon criteri
ha estat
el fet que ra representativitat
en Ia Federació
de lrlunicipis
és proporcional
al nombre
drhabitants
de cadascún dets municipis
i en canvi
a lrAssociació
cada rnunicipi
té un vot,
quin sigui
sigui
el seu nombre d'habitants.
El tercer
criteri
és er de seguiment entre
gue dóna i la participació
ers serveis
der nunicipi
en er si
dr aquestes
associacions.
Econb¡nica¡nent
li
representa
a
ilAjuntament,
un estarvi
d'unes cent-nit
pessetes
aproximadament. r el quart criteri
és el de coheréncia
política.
Expressa
que és per tots
aquests criteris
que e1 seu grup votarb a favor del dictamen.
EI Sr. perramon i Carrió
diu que per a Catalunya
és neg ativa
1a dicotomia
de dues associacions
de municipis
catalans,
i pensa que car superar
aquesta situació
amb voluntat
perqub resta
forga
ar municipalisme
catalir.
Druna banda en
ra Federació
de Municipis
té una hegemonia més crara el partit
dels
socialistes
de catalunya
i estb irnplantat
en muni-
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nés grans i anb problemes nés similars
als de la ciucipis
banda, hi ha f inconvenient
de Manresa, perb per altra
tat
de carbcter
ideolbgic
com és la vinculació
draguesta
Federay
d
e
1
a
En
M
u
n
i
c
i
p
i
o
s
P
r
o
v
í
n
c
i
a
s.
ció a
Federación
Española
l
r
A
s
s
o
c
i
a
c
i
ó
s
u
p
e
d
i
t
a
s
e
n
t
i
t
,
n
o
t
é
aquest
Catalana
aquesta
p
e
r
ó
p
u
n
t
d
r
a
l
t
r
e
s
d
e
l
d
e
v
i
s
t
a
d
'
i
n
t
e
r
c
a
n
v
i
m
udes
amb
ció
j
a
p
o
q
u
e
són un tipus
de
nicipis
té una activitat
menor,
q
u
e
p
r
o
b
l
e
¡
n
h
t
i
q
u
e
s
d
e
Ies
també menors
Manreblacions
amb
ha de superar obstacles,
sa. La unificació
un dels quals són
ilel PSC i de CiU, un altre
és eI de la repreels interessos
introduint
fbrmules
de ponderació
entre
la prosentativitat
porcionalitat
de cada municipi
o bé el planteig
un
estricte
i finalment
ha de superar
or1a vinculació
a d'altres
vot,
ganismes de lrEstat.
de Manresa ara
Pensa gue 1'Ajuntament
privileg
d'aiada com a catalitzador
tindria
una situació
questa fusió,
donant-se
dr alta
sense desvina lrAssociació
i que l'únic
inconvenient
1a
de 1a Federació,
seria
cular-se
doble quota.
que és un dictamen
poc
i Prat
expressa
El Sr.
Cornet
pel fet
doncs semde voler
anar massa depressa,
afortunat
passar un temps, i esperar
a veure
blava més prudent deixar
quan es parla
per la
qué passava.
drun interés
Evidentment
demostrable
doncs aixó és difícilment
no és veritat,
ciutat
per una sortida
tant
com per lraltra.
Diu que per desgrbcia,
poIític,
i acabant en el punt quart
és un tema essencialnent
ja n'hi
prou.
i sembla gue
Aguesta pressa es dolenta
hauria
ja es vulgui
tot.
estripar
Amb el
al poc temps de govern
planteig
un vot,
i I'AIde cada municipi,
It{anresa hi perd,
de la fusió
de ser Irartífex
calde de Manresa perd I'ocasi6
i'
a
és 1a história,
entre
ambdues institucions.
La histbria
la Federació
i fi
sap greu que aquest
Manresa hi va néixer
pel punt quart.
bo
fet
es canvii
Tanbé diu que hagués estat
prévia
grups,
tenint
en
amb eIs diferents
fer
una reunió
srhi perd, ja que Manresa i LIeida
compte que com a municipi
mentre que 1a Federació
seran eIs més grans de I'Associació
que 1'Assode Catalunya.
A part
agrupa eI 808 d'habitants
institucional
amb eI ConseiLI d'Europa
no té relació
ciació
,
i per tant
d'avui
absurdament j a no sóm municipi
a partir
gue dóna el Consell.
A més la FedrEuropa
amb Ia distinció
d
'
i
n
t
e
r
b
s
'
p
e
I
s
municipis.
m
é
s
s
e
r
v
e
i
s
deració
té establerts
q
u
e
q
u
e
eI dictah
a
d
e
m
a
n
a
a
I
r
A
I
c
a
l
d
e
exposat,
Per tot
el
g
u
e
q
u
e
d
i
p
a
s
s
a
r
i
mig dry, com
es deixi
men
sobre la taula
en compte que Ia quota ja
a més tenint
a temps prudencial,
estb pag ada.
dii Carbonell
diu gue entenen que serls
El Sr. Pujol
p
e
r
b
a
nar
gui que van depressa a fer les coses,
encara es va
q
u
a
n
I'any
va aprovar Iradmés depressa
el Consistori
1981
i aquesta
encara no estava constituia 1a Federació
hesió
de principis
i per
les
declaracions
da.
No sr han rebatut
en qub la representadtacord
sembla que tothon estarb
tant,
de
queda inés salvaguardada
amb eIs Estatuts
ció det municipi
entre
els
PeI que fa a Ies gr ans diferéncies
Ir Associació.
de quin són
que ofereixenr
serveis
Do s'ha donat cap detall

.,"{-:;i\

.?ñ7 4
l\
t.\
I

aquests
tivitat

serveis.
de cada

Fent referénc ia
municipi
un vot,

al temor de la representadiu que ha de ser així
si
es parla
d'una
associació
de defensa
de s municipis,
i no
ers f a por tenir
el mateix vot que res cilutats
més petites.
En reració
al lema ronbntic
de creació
ael ra Federació
aquí
a la ciutat
diu que eI seu grup no es moü per aquestes Iínies,
sino per lreficbcia
i vishó del fut.ür.
Entenen tanbé,
que hi
ha un perilr
en ra
relació
de ra
Federació
de
Municipis
de catarunya
anb la d'Espanya,
doncs aquí sí que
hi ha interessos
de partit
i ideolbgics.
comprenen lresperit
de lresnena
de ilENM perb
lrarticle
dos dels
Estatuts
de
lrAssociació
inpedeix
1a dobre
afiliació,
malgrat
estiguin
dracord
qué
en
positiva
seria
lrexistbncia
druna
única
per
Entitat
representativa.
tant r
votar an
favor
a
deI
dictamen
i en contra de lresmena.
El sr.
Perramon i carrió
diu que mantenen lresmena i si
no és acceptada votaran
en contra
clel dictamen perqué no va
en la 1ínia
de I'acostament,
i el paper de ¡4anresa pot ser
nés positiu
dins la Federació
gue dins lrAssociació.
EI Sr. Cornet
i prat
diu que Ii
preocupa la poca expepujol,
riéncia
j a que parla dr un patrimoni
municipar
der sr.
históric
com si res,
sense donar-li
importbncia,
sense sentiments,
que potser
si que és nostbrgia,
peró que és realpujol
ment un fet históric.
Diu que el sr.
tota
l,estona
ha
anat parlant
de lo dolents
gue eren els altres
i amb aquest
esperit
no es pot fer ra unitat
municipal
a catalunya,
i esmenta er fet
que les Federacions
de l'lunicipis
drEuropa
són
hmplies i no n'hi
ha dues sino una.
El sr. pujol
i carbonell
reprica
que la seva experibncia
ar govern és 1a mateixa
que ra del sr.
cornet
a I'oposició.
Tampoc se Ii
ha detallat
en quin moment ha parlat
de bons i
dolents,
i clarifica
que quan ha parlat
de lresmena de IrEND{
ja ha dit
que acceptava el fet druna sora associació,
ra diferéncia
estb en aconseguir-ho
des de la Federació
o des de
I I Assoc i ac ió.
El Sr. AIcalde,
davant la petició
sobre
1a taula,
declara
l'urgbncia
t.ot seguit
a la votació.

gue I'assumpte
quedés
del
passant-se
rnateix,

sotmesa a votació
lresmena der grup municipal
de rrENIr{
srobté
,cle 12 voüs en contra
un resultat
de l,esmena emesos
pels grups de ciu
i Ap, i 12 vots
a favor
emesos pet Grup
l¡[unicipal
Socialista
i de lrENIr{.
Er sr.
Alcalde
fa constar
que davant ilarticle
65-7 del
Reglament
Orgbnic
Municipal,
produir-se
al
empat srha
de
Lornar
a repetir
la votac ió
i , en er supbsit
que I I empat
persisteixi,
decidirá
eI vot de qualitat
del president.
Efectuada
nova votació
resurtat
per la quar cosa i
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es torna
essent el

a produir
el
nateix
vot iler president
dins

dels
emesos
rebutjaila.

en

contr a

de

lresnena,

I a

mate ix a

qued a

'
En aquest punt,
el Sr. Marsal
i Muntalh
per a
intervé
que aguesta és 1a primera
fer
constar
vegada en vuit
anys a
1'Ajuntament
de 14anresa que en un votació
es fa servir
er
vot de qualitat
per a desempatar.
de IrAIcalde
sot¡nés a votació
el dictamen
s'obté
un resultat
vots
a favor
del dictamen
emesos pels grups de CiU i
en contra
12 vots
emesos per Grup l¿lunicipat socialista
1 I ENM.

de 12
Ap, i
i de

El Sr. Alcalde
fa constar
que davant
lrarticle
65-Z del
R e gI a m e n t O r g b n i c
l v l u n i ci p a l , a I
produir- se empat s I ha de
tornar
a repetir
Ia votació
i,
que I'empat
en eI supbsit
persisteixi,
p
r
e
s
i
dent.
clecidirb
qualitat
el vot,tle
ilet
Efectuada
nova votació
per
qual
resultat
la
cosa
dins
dels
emesos a favor
apr ov at .

es torna
a produir
el
mateix
president
i
estant
eI vot
del
det
dictamen,
queda
€l
mateix

El
Sr.
Alcalde
desit.j a f er
que el
constar
de
motiu
produir-se
tar
empat ha estat
deg ut
a una circumstbncia
totalment
accidental,
com és
Ia
nalaltia
dr un
Regidor
que Irha impeilit
ésser present
en aquest ple.
2.3.

DICTAI4EN SOBRE DESIGNACIO DE PROCURADORSDELS TRI BUNALS EN REPRESENTACIO DIAQUEST AJUNTAMENT

Es va

IIegir

el

dictamen

següent:

judicials
el considerable
nombre dr intervencions
"Atbs
draquest
gu€r per que fa a ra Jurisdicció
Ajuntament
ordinbria
i en Irbmbit
ade Manresa,
comporta,
a vegades,
situacions dr inconpatibilitat
per part dels procuradors
dels Tribunals que actualment
hi ha designats.
Atés I'informe
embs per la Cap del Servei
.¡urídic
i de
proposant
Programació,
1r ampriació
der grup de procuradros
ders Tribunars
representants
draquest
Ajuntamentr
€n el partit. Judicial
de Manresa.

ció

Aquesta Alcaldia-presidbncia
eleva
Municipal
I'adopció
dels següents

aI

ple

de la

Corpora-

ACORDS

1 .- Designar procur ador dels Tribunars,
en representació
dr aquest Ajuntament
de l*tanresa, als ef ectes i amb les compeprevistos
téncies
en 1a teg isració
vigent,
als següents professionals
de Manresa:

_---'-^l-

-

ST A.
sr.

'\-.
ESTITER GARCIA CLAVEL
MIQUEL VILALTA FLOTATS

2.Facultar
a lrII.In.
Sr.
AIcaldepliament
pe
com en dret
sigui
necessari,
1a corresponent
Escriptur a Notar iaI de p
Sotnés
2.4.

el

itictamen

a votació

és

apro

'"^,g
s75

,'*¿

r esident,
t an ama 1r atorg ament de
ers.t

at

per

u n a n i ¡ ni t a t

DICTAMEN SOBRE ASSIGNACIO ALS !,IEMBRES DE LA CORPORACIO MUNICIPAL DE RETRIBUCIONS I INDE!4NITZACIONS
PER A LIEXERCICI
DEI,S SEUS CARRECS
Es

va

lIegir

el

dictanen

següent:

de 2 dt abril,
75 de 1a Llei
7/1985,
Reguladora
"L'article
de les Bases de Régim LocaI,
estableix
el dret dets membres
de les
percepció
Corporacions
a la
LocaIs
de retribucions
per lrexercici
de llurs
quan els desenvolupin
cbrrecs
amb
dedicació
exclusiva,
i a 1a percepció
d' indemni Lzac ions en
Ia quantia
que acordi
i condicions
eI ple de Ia Corporació,
en tot cas. En eIs supbsits
de dedicació
exclusiva
els membres acollits
a aquest sistema seran donats dralta
en eI Rbgin
General de la Seguretat
SociaI,
assumint
1a Corporació
eI pagament de les quotes empresariales
que corresponguin
i
Ia percepció
de Ies seves retribucions
serb incompatible
amb
la de qualsevol
altra
retribució
amb chrrec
aIs pressupostos
de les Adninistracions
Públiques
i dels
Ens, Organismes
i
Empreses depenents
drelles.
Un precepte
similar
és el contingut
en lr art.icle
151 de 1a LIei
8/1987,
de 15 d'abriI,
I{unic ipaf
i de Régin Loc aI de Cat al unya.
Per la seva part,
1a Direcció
General drAdministració
Loper Resolució
de 27 de gener de 1987, determina
caI,
1a posició
ordinamental
deI neial
Decret
2568/1986,
de 28 de novembre, peI que sr aprova eI Reglament drOrg anitzací6 ¡ Funi Régin Jurídic
cionament
de les Entitats
i peI que
LocaIs,
1
a
matéria
a
objecte
draquest
dicLamen es refereix,
en lrargue els preceptes
ticle
que no són reproduc8 es determina
poden ser objecte
ció de normes legaIs
prbpia
de regulació
en eI neglament Orgbnic de la Corporació.
D I a c o r d a n b a q u e s t s c r i t e r i s , 1 ' a r t i c l e 7 7 d e 1 R e gI a m e n t
Orgbnic Municipalr
dprovat pel Ple de 1a Corporació,
en sessió
ilel 4 d'abril
de '1986, regula
eI dret
a 1a percepció
pels membres de Ia Corporació
drassignacions
Munícipal
disting in el rég im de dedicació
exclusiva
a Ia peramb dret
i eI rbgirn de dedicació
cepció de retribucions
ordinária
amb
dret
que fixarb
a 1a percepció
drindemniluzaeions
el ple de
que préviament
conformitat
amb eIs indicadors
de dedicació
estableix i.
De conformitat
amb el que ha estat
exposat,
aquesta Alproposa al PIe de Ia Corporació
caldia-Presidbncia
lr adopció
dels següents acords:
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El rég in de dedicació
ordinbria
dels membres corpo" 1r.ratius
dr aquest Ajuntament
pets
es regirb
següents
indicadors de dedicaciór
áprovant-se,
així mateix,
les quanties
de
les indemníLzacions
aplicables:
1. Assisténcia
a les sessions
del ple de la
d e l e s C o m i s s i o n s I " u1 n i c i p a l s
Inf ormatives:

Corporació

- Sessions deI Ple de la Corporació
a raó de 5.250 ptes.
per sessió
i amb una mitj ana de dues sessions
al mes com
a percepc ió g lobaI.
- Sessions
de Ies
Comissions
Municipals
Informatives
a
ra6 de 2.625 ptes.
per sessió
i amb una mitjana
de dues
sessions
global.
al mes com a percepció
de les tasques de control
2. Exercici
de 1,acció
de gov e r n r s e 9 u i m e n t d ' a c o r d i c o o r d i n a c i ó d e g r u ó - s m u ni c i p a l s
no integrats
en lrequip
de govern
municipal,
mitjangant
1r atr ibució
de Ir exercici
d' aquestes
tasques
als c?rrrecs
diferenciats
de President,
i
Secretari
Portaveu
dels
Gr ups :
Indemnització:
3.

Delegacions

A)

Ensenyament,

Indemnitzac

ió:

ptes.

18.900

mensuals.

de I'Alcaldia
Sanitat

i

en matbries
Manteniment

ptes.

74.250

i

determinades:
Serveis:

mensuals.

B) Seguretat
Ciutadana,
Circulació
i
transports
r
Públiques,
tlabitatge,
Esports
i Joventut
i Infbncia:
Indemnització:
4.

Presiclbncia

Indennització:

ptes.

54.250
Conissió
104.250

Obres

mensuals.

Informativa:
pEes.

mensuals.

2n.- De conformitat
amb eI que srestableix
en el punt anterior,
sr assignen
als membres dr aquesta Corporació
MunicipaI que seguidament es relacionen,
Ies indemnitzacions
en 1a
quantia
mensual que tanbé srexpressa
en virtut
dels nivells
resultants
dr aplicar
indicadors
de dedicació
eIs diferents
ordinbria:
Nivell

A.-

Indicador

Membres corpor atius
Sr.
Sr.
Sr.

n9 1
inclosos:

Jordi
MarsaI i Muntalb
Carles Canongia i Gerona
pérez i picas
Jordi

2S?6

Sr. t4anuel Cano i Navarro
Sr. José Empez i García
Sr a. l4g Angels Freix anet i pic añol
i Vintró
Sra. Carme Vidal
Sr. Ignasi
Perramon i Carrió
Quantia
dascú.
Nivell

de

B.-

la

Indicadors

Me¡nbres corpor atius
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.

15.75

ptes.

mensuals

a ca-

34.650

ptes.

mensuals

a ca-

ptes.

mensuals

a ca-

ptes.

mensuals

a ca-

mensuals

a ca-

indemnització:

n9 1 i

2

inclosos:

Joan Cornet i Prat
Ramon Puig i Soler
Pere Carnprubí i Font
Constantí
trtas i Soler
i Oller
Josep Balet

Quantia
d asc ú.
Nivell

de

C.-

1a

indemnització:

Indicadors

Membres corporatius

n9 1 i

3 B

inclosos:

i Carbonell
Sr. Jaume eujol
Sr . Per e Vil ar asau i Serr ac anta
i Canps
Sr. Pere Sobrerroca
Sr. Francesc de Puig i viladrich
Sr. Jordi
Rodó i nodá
Quantia
dascú.
Nivell

de

D.-

la

indemnit,zació:

Indicadors

Membres corporatius

n9

1 i

70.000

3 A

inclosos:

Sr. Joan Serra i Devant
Sr. Ramon SaIat
i Prats
sra. Teresa Just i Riba
Quántia
dascú.
Nivell

de

E.-

1a

indemnització:

Indicadors

Membres corporatius

n9 1 i

90.000

4

inclosos:

Sr. Josep M.3 Sala i Rovira
i Corominas
S r . t r , l a r c e l. t í L l o b e t
Sr. Jaume Soldevila
i nibera
Quantia
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de la

indemnització:

120.000

ptes.

d asc ú.
3r.LrAlcalde,
Sr. Juli
i Genescb, exercirb
Sanclimens
et seu cbrrec
en rbgim de dedicació
ordinária
i se li
reconeix el dret
a Ia percepció
de les següents assignacions:
-

Assisténcia
a les sessions
del ple de la Corporació
a
per sessi6 i amb una mit. j ana de dues sesr aó de 5 .25 0 ptes.
sions aI mes com a percepció
global.
Assistbncia
a 1es sessions
de 1a Comissió de Govern a
per sessió
rano de 2.625 ptes.
i amb una mitjana
de quatre
sessions
aI mes com a percepció
globaI.
-

Indemnització

per

raó

del

cárrec

79.000

ptes.

mensuals.

4t.La retribució
i indemnitzacions
que es reconeixen
en
els punts
anteriors
serb independent
gue es recodel dret
neix
ig ualnent
als membres corpor atius r €tr vir tut
que
del
disposa
1r article
77 del Reglament Orgánic
Municipal,
a la
percepció
per desplagament
de dietes
i allotjament
per raó
del chrrec,
així
com indemnitzacions
per Ies despeses ocasionades
en il exercici
clel chrrec
quan siguin
ef ectives
i
justificació
prévia
documental.
que es reconeixen
5b.- Les retribucions
i inilemnitzacions
en eIs punts anteriors
tenen efectes
des deI dia 1 de juliot
de 1987 i s'estenen
per tot lrany
actual
a partir
de la data
indicada,
sens perjudici
de les alteracions
que es poguessin
derivar
de Ia modificació
del cartipbs
municipal.
6é¡- No obstant
eI que s'estableix
en el punt anterior,
la
Regidor a Sr a. Teresa Just
i Riba desenvoluparb
el
seu
chrrec
a partir
de 1r1 droctubre
de 1987 en régin de dedicaper la qual cosa se 1i assigna a partir
ció exclusiva,
draquesta data la retribució
fixa
mensual de 120.000 ptes..
EI
rég im de dedicació
exclusiva,
de conformitat
amb Ir article
75 de 1a l,lei
7/1985, de 2 drabril,
comporta que Ia Sra. Teresa Just
i Riba serb donada d'aIta
en el rég irn general
de
la Seguretat
assumint
SociaI,
Ia Corporació
el pagament de
quotes
que correspongui
les
empresarials
i
Ii
serb
tanbé
dr aplicació
la incompatibilitat
dr aquesta retr ibució
amb Ia
de gualsevol
que pogués percebre
altra
retribució
amb cbrrec
públiques
aIs
Pressupostos
de les
Adninistracions
i
dels
Ens, Organisnes
i Empreses depenents d,eIls.
de
La percepció
la retribució
assignada en rég im de dedicaci6
exclusiva,
exclou
I'acordada
en el punt 2n. d'aquest
per a la
dictamen
Sr a. Teresa Just i niba.
7é.Deix ar sense efecte
a par tir
de I | 1 de j ul iot
de
p
l
e
1987 r' acord adoptat
per
dr aquesta corpor ac ió en se-ssió
de 19 de desembre de 1986r r€ferent
a assignació
de membres
de la Corporació,
tot
aixb com a conseqübncia
de la renova.produida
ció
corporativa
amb motiu
de les Eleccions
LocaIs
de 10 de juny de 1987 i de constitució
del nou cartipbs
mu-

:-.r' I.i

$??

nic ipal .
Et Sr. Pujol
i Carbonelf
¿ l i u q u e en aquels t a m a t b r i a s r h a n
que hi havien e stabler f s, només que amb
seguit
eIs criteris
un esc alonat
diferent.
l4ensualment
a lreduip
de govern
li
t
o
q
u
e
n
d
'
i
n
d
e
m
n
i
t
z
a
c
i
ó
1
.
4
0
9
Per
1.517.2501de 1'anterior
equip de
més
una
indemnitz ac ió
pel
seu
cárrec
d'aprox imad ament
100.000 ptes.
El sr. !tas i soler
iliu que estan d'acord
amb el ilictamen
i és just
que les persones que tenen representació
es compensin
en funció
del
treball
que hi dediquen.
També perqué
el muntant és simil ar al que s I havia
assig nat anter iorment,
per tant votaran
a favor.
El sr.
Dlarsal i l4untarb manif esta que és un aveng en 1a
consolidació
tlel sentit
denocrbtic
en aquest Ajuntament
er
resurtat
de 1a votació
que es produirb
en aquest dictamen,
ja que fent
histbria,
Ia primera
vegada que es presentá
un
dictamen
sobre assignacions
es plantejb
una gran polémica en
er Ple, que va trascendir
ar carrer
i que desgraciadament
va
acabar al Tribunal
i cada any srhan seguit
aixecant
algunes
veus. amb més o menys forga,
i fa quatre
anys aI ple no srhi
presentb
q
ü
e
s
t
i
ó
,
cap
nalgraL
que la oposició
votb en contra
perb avui srespera que ers 25 vots seran favorables
a aquest
dictamen
havenL assumit tots,
govern i oposició,
la normalitat draquests
dictamens
i elrs
com a oposició
assumeixen ra
diferéncia
de sou que hi ha amb el govern,
com tanbé hi ha
diferéncia
de responsabilitats.
Er satisfb
veure com ciu ha
assumit
també er fet que els negidors
tinguin
una indemnitzaci6 r €rl contr a der que pens aven alg uns c iutad ans. Diu que
és bo recordar
que són sous bruts
de dotze pagues, sense seguretat
sociarr
llevat
dels casos ders Regidors
que tinguin
exclusiva.
dedicació
creuen que els números són adequats i
només vol assenyalar
que fent
per cbpita
els ci¡rcurs
de res
13 persones
der govern
anterior
significava
una mitj a anual
de 1.156.292
bruta
pessetes,
i
amb rractual
govern
de 12
persones'
pessetes.
1.332.000
Es a dir
hi ha un 15 t de dique entra dins dels límits
ferbncia
normals.
Expressa personalment,
com a Regidor
que des der moment que va
i Diputat,
ser eregit
1r any '1982 va renunciar
Diputat
a tota
assignació
municipal
quines
fossin
fossin
res seves car acter ístigues.
Al produir-sera
nova erecció
ar 1986 va reiterar
ra seva renúncia.
Ara torna a manifestar
la seva renúncia
a¡nb una carta dirigida
a lrAlcalde
de ra que dóna rectura
i nalgrat
ser
una assignació
petita
que podria
cobrar.
El sr.
Baret i oller
expressa que estb dracord
anb la nova assignació
i tanbé tra fet números, el resultat
dels quals
és que en rr anterior
govern
1a totaritat
sumava 1.517.2s0
pessetes
i
c ada mes
aquest
nou
equip
g overn
de
suma
' 1. 2 2 0 . 2 5 0 p e s s e t e s ,
per tant
cada mes lrAjuntament
srestarviarb
300.000 pesseLes.
I Iresgarrifanga
de Ia gent va ser
perqué er sr.
Arcalde
es va augmentar un zoz er sou mentre
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que ars funcionaris
serls
devallada
de sous respecte
havia dit
res aI respecte.

augmentava un 6t.
com que veu
a lranterior
equip de governr

una
Do

El sr.
Marsar
i Muntarb
recorda
que aquesta diferéncia
mensuar és r1ógic
que es produeixi
perqué areshores hi havia
13 membres al govern i ara no. De quatsevor
manera ha de dir
que el sou de lrArcarde
és baix tenint
en compte el sou que
indiquen
lrAssociació
i 1a Federació
per un Arcalde
gue només faci
drAlcalde,
gu€ és mort nés alt i amb i4 pagues, renint
de referbncia
una ciutat
similar
a ¡4anresa, i ho troba
mort bé perqub és ra única manera de garantir
que lrAlcarde
pugui dedicar-se
íntegrament
a la ciutat.
sotnbs
3.-

el

dictamen

HISENDA I
3.1

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

RiGIM INTERIOR

DICTA!4EN
SOBRE
ACCEPTACIO
153.440 ' -PTES.
CONCEDIDA PEL

D I UNA
SERVEI

SUBVENCIO
DE
DEt
l,tEDI AMBrENT DE LA DrPUTAcro DE sencsmrF
A L'ADQUTSTpE QUATRE CONTENIpORS DE REcOLLTDA SELECTIVA
cIo
DE
VI DRE

Es va

Ilegir

el

dictamen

següent:

'Atbs

que 1a sol.licitud
de subvenció per I'adquisició
de
quatre contenidors
per un inport
de
153.440rptes.
equiva
lent
al 50 per 100 del cost d'aquelrs
feta
al servei
de l,led
Ambient de la Diputació
de Barcelona,
ha estat concedida pe
president
Decret
del
dr agueix a rnstitució
er passat
d
26
naig.
que
Atbs
ra
normativa
reguladora
per
la
concessi
dr aguests
tipus
de subvencions
aprovada per ra comissió
d
Govern
d'aqueix a
Diputació,
el
2g de novembre
de
I .9g6
estabreix
que rresmentada
subvenció es computará com rr apor
tació
economica dr aqueixa corporació
en els convenis de
col
laboració
entre
ers
ens subvencionats
i
la
Diputació
d
per a un seguiment tbcnic,
Barcerona
els quars srhauran
d
signar
amb anterioritat
a rrabonament de la subvenció.
Atbs il article
39s.2 der text
refós de négim Local aprova
per Rear Decret Legisratiu
781/86 de 18 drabrir,
er presiden
de 1a comissió
rnformativa
d'Eisenda
i R é gi m r n t e r i o r a m b e
parer
ple
dels
membres que Ia composen proposa aI
de
I
Corporació
I' aprovació
dels seguents
ACORDS
1r.ACCEPTAR la subvenció concedida
pel servei
der
Med
AnbienL
de
la
DipuLació
de Barcelona
per
lr adquisició
d
quatre
per a l-a recorlida
contendors
selectiva
de vidre,
pe
Decret
del seu President
de 26 de rnaig passat,
així com le
condicions
que per poder formalitzar
rr abonament
estableixe

Przg

normes
les
reg ul adores per a Ia concess 6 dr aquesta subven
de
ció que ascendeix a un inport
equivalent
153.440 -ptes.
al
d'aquelIs,
que és de 306.880,
50 per 100 deI cost total
pressupostáriament
ptes.
i
consignar
c
a ingrés
el
se
i m p o r t e s m e n t a t d e 1 5 3 . 4 4 O, - p L e s .
2n.- APROVAR el conveni de bolaboració
que sradjunta
co
annex, entre aquest Ajuntanent
subvencionat
i 1a Diputació
d
per
Barcelona
dur a terme conjuntament
el
seguiment
téni
dr una
pilot
experibncia
de recolfida
de vidres
en
term
eI
municipat
de lilanresa.
3r.FACULTAR al sr.
per procedir
AIcalde-president
signatura
deI Conveni cle colaboració
que es fa referéncia
l'apartat
anterior
així com de tota
la documentació per
compl imentac ió de I I expedient.

a 1
e
a 1

El Sr. eujol
i Carbonell
diu que si sraccepta
Ia subvenque reg ula t.res punts irnporc ió s I ha d I acceptar
el conveni
Lants,
el primer dels quals és Ia creació
druna comissió
de
seguiment
d'aquesta
experiéncia,
un altre
són Ies oblig a*
que corresponen
cions de manteni¡nent i conservació
a IrAjuntament
i per ú1tim,
el compromís de fer constar
a tots
eIs
que hi ha hagut col.laboració
documents i publicitat
entre
la
i lrAjuntament.
Diputaci6
E1 Sr. Pérez Picas tliu que estan dracord
a¡nb el dictamen
donat que és Ia continuitat
drun conveni
amb Ia Diputació
i
que obre més possibilitaLs
dins del camp de la recollida
selectiva
de diferents
elements.
Aquesta subvenció
al 50t cont.inua amb 1a 1ínia
que en aquest tema
comengada i manifesta
estar an sempre d I acord.
Sotnbs
3.2.

eI

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

D I C T A I 4 E NS O B R E A P R O V A C I OD E L E S M O D I F I C A C I O N S D E L E S
oRDENANCESFTSCALS pER A L'EXERCICI DE 1988, AIXr
TERMEMUNICIPAL PEL BIENNI
Es va

lIegir

eI

clictanen

1988-89.

següent;

dotació
La
del proper p?essupost
per
General
únic
lrexercici
per a cobrir
1.988,
amb recursos
suficients
IrEs
tat de Despeses,
fa necessária
Ia revisió
de les Ordenance
dels .dief erents rributs
Fiscals
reguladores
municipals.
AI mateix
temps,
la correcta
ex ecuc ió de les previsions
ingressos
fa
aconsellable
la seva aprovació
anb antelació
per
ficient
a permetre
lr entrada
en vigor
de les modificaons a partir
del ilia primer
de gener de 1.988,
una
vegada
púUtica
mplerts
eIs
reguisits
dr exposició
i publicitat
esblerts
en eIs articles
188 aI 190 del ReiaI Decret-Leg islade 18 drabril.
u 781/1.986'
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rres tarifes
que es proposen'en
res modificacions
suposen
increment
mig der cinc per
cent respecte
de res que esta-n
vigents
durant
lrexercici
percentatge
1.997,
estinat
de
per a I'any
riació,
1.987,
de rrrnde¡( Generar de preus de
nsum que publica
Ir Institut
Nacional
d'Estadística.
En cap cas les tarifes
dels Inpostos
superen les máxines
g alment
aplicables
que
srestableixen
en
e1
R.D.L.
1/ 1 . 9 8 6 ,
de 1I d' abr il.
La fixació
de les tarifes
de les
xes per a la prestació
de serveis
s¡ha fet de manera que es
mpleixi
lrequilibri
entre
r end iment
tot al
i
cost
toü al
tinat
dels
mateixos,
de conformitat
amb lrarticte
214 deI
D.L.
781/1 .986, de 18 dl abr i1 , esmentat.
Aguest equil ibr i
eda perfectament
conplert
amb lrincrement
mig que
es prosa.
En consequéncia,
€r president
de ra comissió
d'Hisenda
i
gin
rnterior,
de conformitat
amb I'informe
favorabre
dfaesta,
té lrhonor
de proposar
al ple de la corporació
Munipal I' adopc ió dels seg uents
A

o

S:

Primer.Aprovar
les nodificacions
de
sc als ¡,lunic ipals
que figuren
en
IrAnnexe
al
gue a continuació
es r eI ac ionen:
1.-

les Ordenances
present
acord,

Taura de valors
unitaris
dels terrenys
situat.s dins
del
terme municipal,
corresponent
al periode
biennal
1.988- 1.989
2.- Ordenang a Fisc al núm. 2.2 reg ul ador a de lr Impost Municipal
sobre Circulació
de VehicIes.
3.- Orednanga Fiscal
nú¡n. 2.3 reguladora
de I I Impost t'lunicipal
sobre la publicitat.
4.ordenanga Fiscal
núm. 3.1 reguladora
de la Taxa pers
documents que expedeixi
o ders que entengui
I'Adnini
tració
o I'Autoritat
Municipal.
5.- Ordenanga Fiscal
núrn. 3.2 reguladora
de la Taxa sobre plaques,
patents
i distintius.
6.- Ordenanga FiscaI
núm. 3.3 reguladora
de la Taxa per
atorgament
de llicéncies
i autoríEzacions
administra
ves drauto-taxis
i altres
vehicles
de Iloguer.
7.- Ordenanga Fiscal
nún. 3.4 reguladora
de Ia Taxa per
vig iláncia
especial
dels
que Ia sol.Iiestabliments
citin.
8.- Ordenanga Fiscal
núm. 3.5 reguladora
de la Taxa per
Ia
retirada
de vehicles
de la via púUtica
i el seu
tr asll at aI d iposit
munic ipal.
9.- Ordenanga FiscaI
núm. 3.6 reguladora
de la Tax a per
ensenyaments especials
en establiments
municipals.
10.- OrdenangA Fiscal
núm. 3.7 reguladora
de la Taxa per
1a prestació
de serveis
médics i assistencials.
1 1.- Ordenanga Fiscal
nún. 3.8 reguladora
de Ia Tax a per
1r atorg ament de Llicéncies
Urbanístiques.
12.- Ordenanga Fiscal
núm. 3.9 reguladora
de la Tax a per

añ?9

13.-

14.-

15.-

16.17.18.-

19.-

20 .-

21 .-

22.-

23.-

24.-

25.-

26.-
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11 icénc ia
Ordenanga

d I ober tur a d'establ
iments
núm. 3.'l 0 regulador
Fiscal

.
de

la

Tax a-

per
inspecc ió de vehicles , c alder e
de vapor,
motor s, tr ansformador s, ascensor s , mu tacárregues
i
altres
i instal.lacions
aparells
an Iogues i dl esindustrials
i comercials
tabliments
Ordenanga FiscaI
nún. 3.1 1
regulad
ra
de la Taxa
pel servei
de neteja
i recollida
¿l iciliária
drescombr ar ies.
Ordenanga Fiscal
núm. 3.13 reguladora
de
Ia
Taxa
sobre Cementiris
l.lunicipaIs,
conducció de cadávers
i altres
fúnebres de carácter
serveis
municipal.
Ordenanga FiscaI
nún. 3.'l 4 reguladora
de 1a
Taxa
ile Mercats trlunicipals.
sobre eI servei
Ordenanga Fiscal
núm. 3.15 reguladora
de Ia Taxa
sobre lrEscorxador
I " u1 n i c i p a l .
Ordenanga Fiscal
núm. 3.16
reguladora
de Ia Taxa
per ocupació.de
terrenys
dr ús púUtic
amb mercader ies,
mater ials
de construcció,
runes,
tangues,
puntals,
bastides
cavallets,
i altres
instaI.Iac ions sembl ants.
Ordenanga Fiscal
núm. 3.17 reguladora
de 1a Taxa
per entrada de vehicles
a través
de les voreres
i
de Ia via púUtica
perr a aparcamenL
les reserves
exclusiu,
cátrega o descárrega
de mercaderies
de
tota mena.
ordenang a Fisc al nún. 3 . 18 reguladora
de 1a Taxa
per ocupació de terrenys
d 'ús púut ic per taules
i
c ad ir es amb final itat
lucr ativa.
Ordenang a Fisc aI núm. 3.1 9 reguladora
ile 1a Taxa
per col.locació
de t,aulats , enterimats
i tribunes
en Lerrenys d'ús púUtic.
Ordenanga FiscaI
núm. 3.20
reguladora
de Ia Taxa
per
pr ivativa
utilització
de la via púUtica
i de
béns d'ús públic
amb quioscos.
Ordenanga
nún.
FiscaI
3.21 reguladora
de Ia Taxa
per parades, barraquesr
casetes de venda, espectácles o atraccions
situats
en terrenys
d'ús púbIic,
de carrer
i anbulants
indústries
i rodatges cinema t o g r á f i c s .
nún. 3.24 reguladora
Ordenanga
Fiscal
de Ia Taxa
per
obertura
de rases,
fossats
o excavacions
en
i per qualsevol
terrenys
drús púUtic
remoguda deI
paviment o de les voreres
de Ia via púUtica.
núm. 3 .27 reg ul ador a de la Tax a
Ordenanga
Fisc al
pals 7 cables,
sobre rails,
suports
de linies,
caixes de fixació,
de distribució
o de registre,
básper a 1a venda automática
cules,
aparells
i dralsemblants que srestableixin
tres
sobre Ia via pública
o que hi facin
volada.
Fiscal
nú¡n. 3.28 reguladora
de la Tax a
Ordenanga
per
privativa
utilització
o aprofitanent
espec i al
de la
via púUtica
i terrenys
drrls púUtic
amb portades i vitrines.

27.-

ordenanga
Fiscal
núm. 3.zg reguladora
de ra Taxa
per ocupació del subsol de terrenys
d,ús púUtic.
28.'ordenanga
Fiscal
núm. 3.31 reguradora
de la Taxa
per
utilització
privativa
o aprofitaments
especials
de la via púntica
i de Lerrenys d'ús púntic
amb cartelleres,
corunnes i tanques pubticitáries.
29.'
ordenanga
Fiscal
nún.
3.33 reguladora
de ra Taxa
per extracció
de sorra i artres
materials
de construcció
en terrenys
públics
del territori
municipal.
30.- ordenanga
Fiscal
núrn. 3.34 reguladora
del Tribut
amb finalitat
no fiscar
sobre sorars
sense tancar.
31.- ordenanga
Fiscal
nún. 3.35 reguladora
del Tribut
anb finaliLat
no fiscar
sobre faganes en mar estat
de conservacié.
32.- ordenanga Fiscar
nún.
3.36 reguradora
der Tribut
amb finaritat
no fiscar
sobre tinenga
i circuració
de gossos i fluita
sanitária
contra
la rábia.
33.- ordenanga
Fiscar
núm. 3.39 reguradora
de la Taxa
per Ia prestació
de serveis
culturals
i esportius,
i utilitzací6
de béns i instal.racions
de ra mateix a natur alesa.
segon.Les esmentades modificacions
comengaran
a reg ir
a
vegada srhagin
acomplert
els reguisits
establerts
en els
ticles
188 al 190 del Reiar Decret-Legisratiu
7g1/1 .9g6, de
dr abrir,
a partir
det
dia
primer
de gener
de 1.9gg i
guiran
en vigor
mentre
no sr acordi
la seva
nodificació
o
rogació.
modificacions
Les
de
lrordenanga
FiscaI
guradora
de
la
per
Taxa
ensenyaments
especials
en
tabriments
municipars,
reg iran
durant
er curs
acadbmic
988-1.989.
Tercer.seguir an en vigor
els articres
de res ordenans Fiscals
que no hagin estat
objecte
de nodificació
o deroció nitjangant
er present
acord,
i que estan vigents
durant
present
exercici
1.987
sotmetre
les
nodificacions
Quart.de
res
ordenances
scals
a
informació
púulica
i audiéncia
als interessats
per
període
de trenta
dies,
comptats
a partir
de ra publicació
aquest acord en
província,
er
Butlletí
oficiar
de la
de
nformitat
amb el
que estabreix
lr articre
1gg del R.D.rJ.
1/ 1.986t de 18 d'abriI.

El sr.
Alcarde disposb
ra
pel crup Flunicipal
socialista,
g ut:

per

"Es proposa
increments

per

Justificació:
a I 19 8 8 . "

substituir
d'un 3t.
Adequació

eIs

lectura
de lresmena presentada
i que té el següent contin-

increments

a ra

previsi6

realitzats

d'inftació

dr un 5*,

d,un

3g

jaei

A continuació
unafaehili

Ia

deI
Ilistat
"Excloure
n9 1 "Taula de valors

el Sr. Alcalde
uab xnqu I :e i

disposir

que té

drOrdenances
unitar is dels

Fonament:
Aquest .a Ordenanga és in
compte en Ies seves liquidacions
1'índ
per fod e in ic i al al fin aI.
pel contr ar
terrenys
l' índex aplicat
aI dia.
No és
c íproc a. n

1a lectura
de lresseg üent conting ut.:
iscals

a ¡nodificarw

rrenys.
sta

aI

no

tenir
des
valoració
f alta
de

dr inflació

en

la

ust per

en
ilel
de
re-

El sr.
i Rovira manifesta
sala
que el seu desig
fóra no
haver drincrenentar
res ordenances
Fiscals
doncs tothom sap
er cost polític
que comporta,
perb una bona gestió
obriga
a
no enganyar la ciutat.
Després druna exposició
detalrada
de
cadascuna de les modificacions
que es proposen,
el sr.
sara
diu que promit.j ant els increments
de res ordenances,
el tipus impositiu
per a 1988 s'incrementa
en el 4t g7 *, i pensa
que és un increment
p
r
u
d
e
n
t
real,
i perfectament
assumibte.
El sr. Marsal i Muntalb diu que és lrbgic
presentar
lresmena del 38 drincrement,
donat que er cost de ta vida per a
1r any que ve es preveu que sigui
iler 3t, de la nateixa
manera que lrany
passat l,equip
de govern
apujb un 5g perqué es
preveia
un augment del cost
de 1a vida
drun 59. pensa que
aguesta proposta
de l'equip
de govern és raonable,
tant
sols
dos punts per sobre de 1a previsió
de ra infració,
rrevat
d'arguns
aspectes que vor puntuaritzar.
Er primer és que en
1a taula
de valors
dels terrenys
1a puja iler 5g homogeni no
descriu
1a puj a real
dels terrenys,
doncs 1a revalorització
de terrenys
per lraugment
de ra dinhmica
de construcció
fa
gue el valor
ders terrenys
no creixi
de forma uniforme
en
tots
els sectors
de 1a ciutat
i seria
mirror
per zofer-ho
nes,
i la conseqübncia
d'aixb
és que es produirh
un desfase
que sortiran
en res plusvblues
fictícies.
un segon aspecte a
puntual i tzar
és e1 tema dels
lluninosos,
on no consider a
gaire
adequat treure
un 25s en un moment de reactivació
econbmica.
El tercer
aspecte és que en alguns dels serveis
que
tenen taxa,
la puja deI 5t és realnent
baixa per la contraprestació
que reben i així
els
ingressos
per Ia taxa drensenyament es cobreix
només un 10 o 15 t pel
que ra taxa
srhauria
drincrementar
per sobre de la mitja
com tanbé ers
preus del Centre de lvledicina Esportiva
docns es financiarien
fins
i tot
ers esportistes
d'é1ite.
varor ant la proposta
de
Irequip
de govern per a 1988 veu que tarnpoc han caigut
en Ia
t r a m p a d e n o a p uj a r e l s i r n p o s t o s c o m m o l t s c . i u t a d a n s p e n s a ven doncs aixb no és possibre
des d'un govern
responsabre.
Per que fa al termini
de presentació
de les ordenances ha de
gue si bé srhan donat dins del ternini
dir
reglamentari,
donada ra seva importbncia,
er seu grupr
govern,
en rr anterior
procurava
que es tinguessin
en .mh tres
o quatre
setmanes
abans del Pre per a poder-ho
estudiar
bé. r en aquest punt
fa referbncia
a unes intervencions
iler sr. solano protestant
per convocar
el ple de les ordenances
en dilluns,
havent-hi
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en mig un dissabte
i un diumenge, i del Sr. Calmet que manifestava
1a manca de participació
i consulta
de les ordenances amb Ia Cambra Agrária,
de la propietat,
etc,
Ubic,
i per
tant
aixb 1i fa suposar que enguan srhaurá
fet.
En referbnpoIítica
cia
a Ia coherbncia
pel Sr. pujoI,
expressada
cliu
que durant
quatre
anys Convergéncia
va votar
afirmaLivament
proposLes del sr.
les
Balet
sobre el tema de plusválues
de
fer Ia defracció
de 1a inflació
i per tant,
espera que avui
es voti
a favor
de la proposta
del sr.
per coherbnBaret
cia.
Dr altra
banda, i referint-se
al grup drAp manifesta
que
altres
per part df aquest grup Ia proposta
anys es presentava
de suprimir
1a de balcons
i tribunes,
ra de res escobraries
en locaIs
buits,
i fi
extr anya gue aquest
any no sr hag in
presentat,
que la de Ies faganes en mal estat.
a Irigual
EI
grup
de convergéncia
presentaL
havia
esmenes que, esperava
d I alguna nanera,
veure-1es
reflex ades en aguesta proposta
de
lreguip
per la qüesLió de coherbncia,
de govern
com eI paranys,
Ia grua,
i les faganes en mal estat,
i aI no veureres refrexades
pensa que res coses es veuen diferent
des del
govern que des de I'oposició.
Ja ha expressat
abans que ta
presentació
de ltincrement
de1 3t ve donat pel motiu técnic
gue es preveu que Ia inflació
pugi un 3t,
peró també perqué
no saben guin és eI programa de govern de lractual
equip,
doncs si el sabessin fins
i tot potser
trobarien
raonable
er
perb sense saber-ho
58 que proposen,
no estan en condicions
dratorgar
un vot de confianga
al 58.
EI Sr. Balet
i Oller
que draltres
reconeix
anys les Ordenances eren presentades
amb més temps drantelació,
afegint
perór
gu€ tampoc servia
de res perqub no sraprovava
cap de
Ies seves esmenes. Ja sap qué no es pot dir
que no sraugmenperb si que el que s I augmenti
ti
res,
es faci
equitativament.
Se Irha
acusat de sustentar
lrequip
de govern
i diu
gue aixó
no és veritat,
gu€r drentrada,
malgrat
Ii
sembla
gue tenen una altra
manera de fer
i drescoltar.
Diu que el
motiu de qué avui no hagi presentat
egmenes que altres
vegades ha presentat
i sempre ha perdut és perqué ha vist
la bona voluntat
de lrequip
de govern al congelar
la taxa de balcons i no pot demanar massa coses peI deute que srarrossega. Ell
no troba
bé que srhagin
de cobrir
necessitats
amb
impostos
injustos.
Potser
no ha presentat
esmenes perqub
igualment
Ies hagués perdut,
i perqub
en eI fons veu que
drun lloc
o altre
srha de recaptar.
De qualsevol
manera la
plusvhlua
representa
perqué no és més gue
una injustícia
una confiscació
i
una expoliació
de béns per no tenir
en
compte l' índex d I infl ac ió,
aix í com tanbé troba
inj ust que
es gravi
un 5t sobre el valor
dels terrenys,
independentment
de si pugen o baixen,
i després tampoc es tindrb
en compte a
lrhora
de fer la Iiquidació.
S'ha de tenir
en compte I'índex
perqub si nor el poder adquisitiu
dr inflació
de les fanllies
que dtaltra
baixa,
manera anirien
patrimoni.
mantenint
el
per
Felicitar
ia al grup
socialista
aquest
si
38 proposat,
fos
perb
veritat,
és una proposta
per
no realitzable
un
de govern.
equip
Finalment
incideix
en qub sr oposa
al
58
d' increment
sobre el valor
dels
terrenys,
i en qub no voI
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que aquest equip de govern
c aptant
inj ustament per fer

caigui
en la
d iner s.

d

nbmicu't.ena'fl ,"-

El Sr. Perramon i Carrió
expressa que
que les tas clar
xes municipals
són una forma de pagamen
dels
que
serveis
presta
I tAjuntament
als ciutadans
i que els impostos municipars
són una mesura de redistribució
ael ra riquesa
de res
rendes a la ciutat,
per tant
quel són un instrument
creuen
necessari
per a fer una política
de progrFs.
Diu a continuació que aquest 58 que es proposa
avui,
correcte
atenent
la necessitat
dr equipar ar els ingressos
i despeses per serveis municipars.
A més, aquest 5t és inferior
a la puja de
sous de 1r any 'l987, recordant
que pers f uncionaris
va ser un
58 i escatx
i 1a major part
de convenis
col.rectius
es situen en el 6 i 7 *. Afeg eix que aquest percentatg e estar h
per sota del cost del que han pujat
ers sous de la població
en general
en aquest any 19Bz i que es situarb
al nivell
de
l'índex
que es suposa que pugin ers preus
al consum per a
1987. Esmenta que fer una puja nés petita
dels impostos repercutiria.
en una disminució
dels
serveis,
i votaranr
p€r
coheréncia,
aquest increment,
incidint
en qub aquesta votació
no estb feta
en funció
de qui presenta
ja
1a proposta,
que si
aquest 58 el presentessin
els sociaristes,
ho vot,ar ien ig u alment a f avor .
Drartra
banda fa notar
que avui
curiosament
es veuen
canviats
els papers,
i que des del carrer
es pot trobar
extrany.
Deixant
de banda
les
incoherbncies
de rr anterior
equip de CiU diu que el que es proposa avui és just. i raonabre.
Entbn que ara er grup sociarista
quedar bé amb
vulgui
aquest 3t perb els
serveis
municipals
que vé pujaran
I'any
un 5t i aquesta proposta
ve a ser una petita
obstrucció
ars
ingressos
deI
nou equip
de govern,
i
d' altra
banda
amb
aquesta
actitud
es treu
credibilitat
dels
ciutadans
en res
institucions
potítiques
pel fet de lroportunisme.
comparteix en eI comentar i del Sr . l¡[arsal sobre eI valor
dels terrenys
i per Tant no comparteixen
lresmena del sr. Baret.
Els Ajuntaments
de lrEstat
necessiten
una aportació
més gran
per
part
der govern centrar.
La votació
drENM serh favorable
a
Ia proposta
de 1'equip
de govern de lrAjuntament.
Er sr.
sala i Rovira diu que malgrat
voler
estar dracord
amb lresmena der sr. Balet ha de dir
que hi ha una senténcia
der rribunal
suprem de 24-4-1987
i rr articte
355 de 1r apartat
der
cinqué
Reial
Decret
Legislatiu
zg1/19s6
de
1g
que fan que no sig ui viable
d I abr ir
leg arment fer
correccions monetbries
des draquí
sino que srha de fer per IrAdministració
de rrEstat.
Diu que es mostra contrari
a lresmena
socialista
del 38 perqub ra realitat
er superarb,
com ho demostren Eots els estudis
realitzats
fins
ara. En 1a taula de
valors
es recull
lresperit
gue hi ha sectors
on eI 5g pot
anar Ilarg
i dr altres
on pot anar curt,
perb hi ha la idea
de preveure
en una futura
revisió
cadastralr
geurra revisió
nerar
de la taura de valors.
En er tema de la medicína
esportiva
i en draltres
on les tarifes
són extremadament deficithr ies
sr estan
realitzant
estudis
per prendre
econbmics
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mesures i racionalitzar-10s
en un futur.
Lresperit
dels suggeriments
de ciu en el govern anterior
respecte
a ordenances
concr etes
les
recurl
i se' n fa sol id ar i , perb una cosa és
voler
i lraltra
poder,
com ho demostra la situació
que srha
trobat
lrequip
de govern actuar,
pitjor
de com sfho esperava.
Fent repbs diu
que en elF
ultims
anys els
increments
eren arts
potser
perqub ra infració
er a nés alta,
peró curiosament
rrany 1986 srarriba
a un pacte entre els grups del
consistori
per que fa a res ordenances Fiscars
que *r" provocar
una disninució
del
3g en els
ingressos,
i
aixó
té un
que el paga rrusuari,
cost
i nargrat
va ser un augment consensuat 1a responsabilitat
era de lrequip
de govern que és
qui gestionava
realment,
doncs ara srhan trobat
una situació
que preveu un déficit
per a 1gg7 d,uns 140 nirions
de pessetes'
tot
i essent benbvols.
Ara lrequip
de govern es troba
que haurb de tirar
endavant
amb aquesta manca de recursos,
1a qual cosa obtig arb a anar a buscar diners
de la forma ¡nés
justa
possibre,
i en aquest sentit,
la puja de les ordenances és coherent,. E1 que no es pot fer és anar descapitalitzant res finances
de ilAjuntament
amb increments
comparats a
1a infració
perb no amb la realitat
econbmica de rrAjuntament- Els ciutadans,
a la curta o a ra llarga,
ia sigui
hauran de pagar, p€f, tant err proposa que quan més avial
ho facin mirlorr
perqué si tarden
més a fer-ho
el cost
serb més
alt.
El Sr. l¡[arsal i Muntalb f a ref eréncia
als augments espectaculars
drimpostos
esmentats peI Sr. SaIa, manifestant
gue
van ser fets de manera conjunta
entre ciu i psc, ja que for_
maven govern conjunt
fins
el 1993, i per tant ra responsabilitat
també era compartida.
passat els impostos es
si lrany
van apujar
ar tant per cent consensuat
va ser per una esmena
de convergéncia
i per tant,
tanbé hi ha corresponsabilitat
dr aquest grup.
No
es pot precisar
si rrherbncia
és de 140
milio.ns
de dbficit.
que no es comptabiritzin
fins
ingressos
per altres
conceptes,
com er de la terefónica
per exemple.
Lreguip
de govern
es troba
ara en una situaci6
donada pel
que 1r equip
fet
socialista
va dirig ir
ers seus recursos
a
uns serveis
determinats
i per tant,
el nou equip es troba en
ra opció de poder donar aquest serveis,
fent
u.u puja petita, o bé fan el seu programa apujant
ers impostos !ué tenien
els socialistes,
o
treure
uns serveis
que es donaven, per a
destinar
els
recursos
a dr altres
opcions
amb la qual cosa
tindr an en contr a la g ent que rebia
els
serveis
supr imits.
De totes
maneres, per justificar
qualsevor
opció,
hauran de
gue s I han trobat
dir
I'Aj untament nolt
maI amen!.
Er sr.
Alcarde
adverteix
ar sr.
!tarsal
i Muntalb
que
aquesta discussió
és més prbpia
der debat de programa de gople.
vern que no pas draquest
Er sr. Marsar i Muntarb diu que si ha tret
aquest tema és
perqub el portaveu
de l'equip
de govern també ha tret
er lema de ra siLuació
econbmica de ilAjuntament,
que tampoc té
res a veure
puntualitza
amb 1es ordenances
Fiscals.
que el
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fperqub ara guanya 1." votacions
ha niltorat
Sr. Balet
i eI
g rup soc i alista
peró no per aixp deix ar an de preles perd,
sentar
esmenes, docns la funció
de lroposfició
no és guanyar
I
e
s esmenes sino que són per justifficar
totes
posicions
davant
I I elector at,
i aixb es pot
f er aI fpte o en rodes de
I interlocutor
premsa. Diu al Sr. BaIet
que srequivoca
quan
fa les seves intervencions,
don t que a doi ha dtexplicar
i
convéncer
de, l.es coses és a I'equip
gue és qui té
tle gdvern
que ja no hi poden fer res.
i no a ells
els vots
Diu tanbé
j
a
l-a manca de recursos
que pateixen
flue
flue s¡ha esnentat
el.s Ajuntaments,
espera que.la
que ve inGeneralitat
lrany
clogui
en els seus pressupostos
eI Fons de Cooperació per a
reforgar
ingressos
els
dels
Ajuntaments
i així
aquests
no
hauran draugnentar
inpostos.
Al no saber eI progrr¡ma de govern,
mantenen lresmena del 3*, perb coln que eI 5t tampoc és
una cosa arbitrbria,
no eI votaran
en contra
sino que s'abstindr an.
Bl Sr.
pe]. que fa a la puja de lrany
Perramon i Carrió
passat
diu
al Sr. Sala que srha de ser seriós,
i que si bé
hi havia responsabilitat
de lrequip
de govern en lrincrenent
del
tanbé
nrhi
havia
de ltoposició,
per
5t
qual
Ia
cosa
aguesta
responsabilitat
ha de ser compartida.
Troba poc seriós
el- posicionarent
de lreslena
del
3* tenint
en compte
que les taxes pujaran
que podria
un 5t, nal.grat
ser un posicionanent
correcte
si es tigués
natitzat
en quant a taxes i
perb no és així.
inpostos,
El Sr.
i Rovira
Sala
en relació
a]- tena consensuat
de
l.rincrenent
del. 86 en vers al. 87 expressa que la responsabiperb gue s.hagués hagut d'ajustar
de CiU es solidhria
litaü
pressupost
el
a 1Iincrement
del- 5t
perqué
que eI.
es ten
pressupost
es va tirar
endavant,
independentment
de lrincrement al- que srhagués
arribat,
i es remet als resultats
de
f inals
de It exercici.
Contestant
al Sr. ll.arsal- sobre el s ingressos
de la
telefbnicar
que seguranent
li
diu
suposaran
uns 15 mil ions de pessetes,
i f inahent
agr aeix que el Sr .
que eI 5t a lrigual
que el 3t li-se¡nblava
Itarsal
digui
baix
i noderat.
EI. Sr. Al-ca1de sotmet a votació
lresnena
del- Grup Sociaque és rebutjada
per 14 vots
lista
en contra
dels grups de
CiU, Btlld i AP, i 9 a favor
del- Grup I'Iunicipal
Socialista.

i
i

A continuació
es sotmet a votació
I-resnena del- Grup drAp
p
e
r
és rebutjada
22 vots
en contra
dels grups de CiU, ENti
el Grup liunicipal
i 1 vot a favor drAp.
Socialista,

Sotrés
vor dels
l¡tunic ipal

el dictanen
a votació
és
grups de CiU, Bllli i AP,
Soc ial ista.

¡I.-

ACCIO CITITADANA

I.I

RBGIDORIA
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DEI,BGADA DB SANITAT,

per 14 vots
aprovat
a fai 9 abstencions
deI Grup

CONSUI{ I

SBRVBIS

SOCIATiS

4.1.1.

DICTAIT{EN SOBRE APROVACIO DEL PROGRAMA DE PREVENCIO
I ASSISTENCIA DE TOXICOMANIES I DEL CONVENI DE COL.LABORACIO ENTRE L"AJUNTAMENT I EL DEPARTAMENT DE
SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DE LA GENERALITAT

Es va

llegir

el

dictamen

següent:

Atbs que a Ia nostra
Ciutat
es porta
a terme un programa
de prevenció
i assistbncia
a la drog aadd icc ióp en col .1 aboració
amb lrHospital
de Sant Andreu.
Atesa la voluntat
deI Departament
de la Generalitat
Social
de Catalunya
peració
en aguesta matbria.

de SanitaL
i Seguretat
de coordinació
i coo-

que I'esmentat
Atés
Departament
ha elaborat
un pla
de
per ar 1987 per tala d'assegurar
Drogodependéncies
una atenció
integral
i especialitzada
al drogodependent
i a ra seva
família,
amb I'objectiu
de procurar
Ia seva reinserció.
Atbs I'interbs
Ajuntament
té per

que e1 pla drActuació
elaborat
a Ia Generalitat
de Catalunya.

que tenen ambdues Institucions
Atés l'interés
natur a d I un conveni de col . I abor ac ió per aquests

per

aquest

en Ia
motius.

sig-

Atbs el que es disposa
aIs articles
25.1 i 55 de Ia LIei
7/gS de 2 d'abriI,
de Regulació
de les Bases det Ré9im LocaI,
és peI guér el Regidor-Delegat
de Sanitat,
de conformitat
amb er parer
dels
membres de la conissió
dels
serveis
drAcció
proposa al ple de la Corporació,
Ciutadana,
I'adopció dels següents
ACORDS

-

1r.Aprovar
eI programa de prevenció
i assistbncia
de
toxicomanies,
per aguest Ajuntament
confeccionat
de conformitat
amb res directrius
i recomanacions
der pra de Drogodependéncies
de Ia Generalitat
de Catalunya.
2on.- Aprovar e1 Conveni de Col.laboració
a signar
entre
el Departament de sanitat
i seguretat
de la Generarisociar
tat de Catalunya
i lrAjuntament
de Manresa,
als efectes
de
portar
a terme la coordinació
i cooperació
en el programa de
Prevenció
i Assistbncia
pel problema de Ia droals afectats
gaaddicció
durant
lrany
1987, de conformitat
anb el text
adjunt
a I'expedient.
Facultar
3er.a 1rf1.Im.
Sr. Alcalde-president
signatura
de tots
els documents necessaris
per
terme aquests acords en tots
els seus punts.

es

Et Sr. Pujol
aprovar
vol

i Carbonell
eI programa

expressa que
de prevenció

per a la
a portar
a

amb aquest dictamen
i assistbncia
drun

pensa que no és un programa d
tema sensible,
nivell
e x a ge rat
i es pot arribar
a complir.
El conveni
coI .1 abor ac ió
també srha d'aprovar,
tenint
en compte gue é
a lres bnbits,
que ja estb signada entre
és a dir
una part
I I Aj unt ament i
que es signa avui en re I I Aj unt ament
Sant Andreu,
i lraltre
i eI Depar tarnent de Sanitat
de 1a Gener alita
que votaraqi
El Sr. ![arsal
i Muntalb
diu
afirmativament
perqub és eI segon any que es porta
a terme i té eI seu origen en Ia campanya de les drogodependéncies
del Ministeri
de
sanitat
1 | any anter ior , repar tid a en res comunitats
Autbnomes guer a la vegada,
ho van tranetre
als Ajuntaments.
Es
concediren
a lrAjuntament
5 nilions
de !tanresa,
i van fer
1'opció
de gestionar-ho
a través
dt una entitat
especialiEzada en aquests temes, bbsicament
lrHospital
de Sant Andreu,
passat no es va fer en forma de conveni
lrany
sino en forma
de subvenció.
Aquest any torna
a ser en forna de conveni
i
Ii
que sr introdueix
sembla bé Ia modificació
doncs en eI
projecte
de 1a Generalitat
gue és IrAjuntament
es iliu
qui
persones,
contracta
Ies
i
per
en canvi,
lrexistbncia
del
conveni de St. Andreu i lrAjuntament,
srha modificat
eI punt
projecte
donant-ti
5 del
la
redacció
adequada aI conveni
existent
i espera que la Generalitat
accepti
aquesta adequaque hi hagués hagut un increció.
banda esperaven
Dr altra
ment peró veu que continuen
eIs cinc milions.
El cost total
deI Programa drAssisténcia
deI
1987 és de 34 milions,
dels
quals lrAjuntament
i Generalitat
aporten 5 milions,
i els 29
restants
per Ies previsions
les altres
entitats,
i pregunta
que hi haurh per a aquesta inversió.
El Sr.
i Carbonelf
Pujot
diu que eI conveni
clel que es
parla
té vigéncia
des del dia
1 de gener fins
eI 31 de desembre de 1987 i per tant
lrha gestionat
nés el regidor
soque el de I'equip
cialista
de govern actual
i que per a 1988
j a sr estb gestionant.
Sotnbs
5.-

eI

dictamen

a votació

URBANTSME, gBRES PUBLTQUES r

5. 1 .REGIDORIA
5 .

.I

és

aprovat

unanimitat

SERVETS

DELEGADA DIOBRES PUBLIQUES

. 1 D I C T A T T { E NS O B R E A P R O V A C I O I N I C I A L
BASIC DE MILLORES A LIEDIFICI
LA
IES DE LA GUARDIA URBANA

Es va

per

ltegir

el

dictamen

DE I I OBRA trPROJECTE
FLORINDA
DEPENDEN-

següent:

pels Serveis
Atés el projecte
redactat
Técnics Municipals
''LA FLORINA N O M C N A TP R O J E C T E B A S I C D E ! { I L L O R E S A L I E D I F I C I
DA". DEPENDENCIESDE LA GUARDIA URBANAT árnb un pressupost
general
de 9.999.91 6'-pessetes.
ATbs
festant

497093

lr inf orme embs pel Sr.
Interventor
l¡lunicipal
que no existeix
pressuposthria
consignació

manisufi-

c ienL.
Atés 1r informe
emés per 1'Arquit.ecte
Municipal
manif esque er projecte
tant
és viabre
tbcnicamentr
gue la durada
prevista
per
pot
les
obres
ser
superior
a Ir any,
que
i
I I obr a si és suscept.ible
d I ex ecuc ió en par ts
Atbs lr informe emés pels serveis
pro¡urídics
Municipars
posant
rr aprovació
de lrobra
amb 1a consideració
drobra ordinbria,
en aplicació
dels articres
67 del regrament de plag/1rgg7 ¡
nej ament urbanístic
i 218.1 de ra Lrei
de catarunya
de 15 dr abr iI.
EI Conseller
Deleg at d I Obres públiques,
d I acord
amb eI
parer
favorabre
dels
membres de la
comissió
drurbanisme,
Obres Públiques
i Serveis,
ha de proposar
que pel pIe de la
Corporació
siguin
adoptats
els següents
ACORDS
1r.Aprovar
inicialment
amb la consideració
drobra ordinbria
el projecte
referent
ar pRoJEcrE BASrc DE MTLLoRES A
LIEDIFICI
" L A F L O R I N D A I I D E P E N D E N C I E SD E L A G U A R D I A U R B A N A ,
general
anb un pressupost
de nou mirions
nou-centes
nbranta-nou mil
nou-centes
setze pessetes,
en aplicació
ders articles
67 del Reglament de planejament
i 218.1 de Ia LIei
de
Catalunya
8 / 1 9 8 7 , d e 15 d ' a b r i 1 .
2n.aprovat,
que es
8/'1987,

Aprovar lr exposició
pública
del projecte
inicialment
per un termini
de trenta
diesr
€n compliment
del
pr eveu a I' ar ticle
219.2
de 1a LIei
de Catalunya
de 15 drabril.

EI Sr. fujol
i Carbonell
que hi havia una parmanifesta
pressupostária
per a lr any 1987 per a fer unes mirlores
tida
de conservació
de dependéncies,
i,
que va sortir
aprofitant
un Decret
de la Generalitat
el mes d'agost,
concedint
subvencions
que ja
aIs municipis
partides
pressupostbtenien
per obres,
ries
es va creure
convenient
demanar-ne una per
aquestes milIores.
El Sr . Pérez
quin Departament
nar.

des

Et Sr.
de Ia

Pujol
i
Gubrdia

Pic as d iu que aquesta
subvenc ió del
50t a
de 1a Generalitat,
en concret,
es va dema-

Carbonell
Urbana.

respon

que es demanb directament

El Sr. Perramon i Carrió
per aclarir
gu€, rnalgrat
intervé
el seu programa electoral
defensés
la ubicació
druna Escola
de Formació Professional
a la Florinda¡
v€u que és impresper a 1a Gubrclia Urbana que,
cindible
fer aquestes nillores
de qualsevol
per un altre
manera, són reutilitzables
ús de
la Florinda,
per aguest moi votaran
a favor
del dictamen
tiu.

'''

Sotmbs eI
5.1.2.

dictamen

a votació

és

aprovat

DICTAD4EN SOBRE
APROVACIO
INICI
D'OBRA ORDINARIA DE CONSTRUCCIO D
PORTIU 'ISAI,A DE B A R R I : E L P U J O L E T

Es va

IIegir

el

dictamen

per

2584

unanimitat.
DEL

PROJECTE

PAVELI,O POLIES-

següent:

Atb s e1 projecte
redactat
pels Serveis
nics Municipals
a n o m e na t P R O J E C T E P A V E L L O P O L I E S P O R T I U S A L A D E B A R R I " E L P U pressupost

general

JOLETTT,

amb un

Atés
festant

I I inf orme emés pels Sr.
que existeix
consignació

de

116.559

.082r-pessetes.

Interventor
14unicipal manipressupostbria
suficient.

Atbs lrinforme
em6s pers serveis
Técnics Municipats
manifestant
que el projecte
és viable
técnicamentr
gu€ 1a durada
prevista
per les obres pot superar lrany,
i que lrobra
no és
susceptible
de divisió
p
a
r
t
s
.
en
Atbs 1r inf orme enés pels Serveis
,¡ur ídics 14unicipats proposant
I¡ aprovació
de l¡obra
amb Ia consideració
drobra ordinhria,
en aplicació
dels articles
67 deI Reglament de pIag/1gg7l
nejament Urbanístic
i 218.1 de la LIei
de Catalunya
de 15 drabril.
E1 negidor
Delegat drObres púbIiques,
dracord
amb eI parer favorabre
dels membres de ra comissió
drurbanisme,
obres
i Serveis,
Públiques
ha de proposar
que pel ple de la Corpor ac ió s ig uin adoptats el s següents
ACORDS
1er.Aprovar
inicialment
amb la consideració
drobra ordinbria
referent
eI projecte
al eRoJECTE DE pAvELLo poLrES-r
PORTIU SAf,A DE BARRI EL PUJOLET, amb un pressupost
general
de cent-setze
milions
cinc-centes
cinquanta-nou
mil
vuitanpessetes.
ta-dues
dels articles
en aplicació
67 clel Reglament de plane j ament i
218.1 de la l,lei
de Catalunya
de 15 d'abriI.
8/1987t
2on.Aprovar
l'exposició
per un ter¡nini
menL aprovat
del que es preveu a lrarticle
8/1987, de 15 drabril.

púUtica
projecte
del
inicialde trenta
dies,
en compliment
219.2 de Ia Llei
de Catalunya

EI Sr. eujol
i CarboneII
expressa que en aquest dictamen
e1 punt més irnportant
era anar depressa per taI de no perdre
subvenc ions.
E l S r . I v t a r s a l i l ' 1u n t a l i r
avanga que el vot
deI
seu grup
será favorable
perqué són conscients
de Ia urgéncia
i perqub
és un bon projecte,
conseqübncia
druna tasca ben feta,
motiu
pel qual fa constar
1a seva felicitació
als serveis
drUrba-
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nisme per 1a bondat del projecte
i pel compliment
responsaque hi han intervingut,
perb assenyala
que
ble dels
tbcnics
malgrat
es va fer
1a convocatbria
el dissabte,
aquest dia
només hi havia a disposició
dels Regidors
sense
un dictamen
signar
i
pressupost
amb-1a quantitat
total
det
en blanc.
Fins dilluns
a darrera
hora no srentraren
els plbnols
i fins
dimarts
1a membria. Pensa que hi ha hagut incompliment
d'un
trhmit
formal que en aquest cas no té massa irnpo?thncia perqué ja han dit
gue eI votaran
perb en d'altres
a favor,
ocapot
sions
ser motiu
de conflicte
o fins
i
tot
dr impugnaque en aquests
cions.
Afegeix
temes sr ha de ser cuidadós,
encara que aquesta vegada potser
srha degut a la inexperibncia dels Serveis Jurídics,
creats
de nou.
i Carbonell
que eI d,avui
El Sr.
PujoI
replica
ha estat
un cas especial,
donada 1a urgéncia
del tema, i que srhanhagut d'introduir
algunes modificacions.
Assegura que tota
la
documentació
perqub
era a Secretaria
eI dilluns
nit
a la
entre
dr altres
coses hi va haver un colapsament
aIs ordinadors.
Drara endavant 1a documentació
es tindrb
sempre a Secretar ia el dissabte.
El Sr. Marsal
i t"lunt.alb puntualitza
que en tot cas, haud
r
e
s
t
a
r
ran
els documents a Secretaria
eI divendres,
no eI
dissabte,
i dr altra
banda, Ia documentació
havia de ser deixada el dilluns
molt a darrera
hora perqué ell
va venir
a la
tarda
i no hi era.
Sotnés
6..

el

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

SECRETARIA GENERAL

per
EI Sr.
Alcalde
intervé
que els
a justificar
tres
dictamens
dr aquest
per
apartat
no han passat
la
Comissió
per coinc id ir
d ' H i s e n d a i R é gi n I n t e r i o r
anb Ia pr esentac ió
a Secretar ia de la proposta
deI Servei
corresponent,
informant de la distribució
d'hores
del professorat,
amb la qual
cosa no srhan pogut elaborar
els dictamens
amb lrantelació
suficient,
i per altra
professorat
banda, el fet que'eI
inicia les seves tasques el dia 1 droctubre
inpedien
lr ajornament.
A continuació
eI Sr. Alcalde
dels dos dictamens
següents:
6.1 .

Ia

Iectura

conjunta

DICTATT{EN SOBRE CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL DELS
PROFESSORS DE LIESCOLA I,IUNICIPAL DIARTS I OFICIS

Atesa
la
que han dr impartir
Oficis
de Manresa,

van

disposb

necessitat
classes
durant
eI

de contr actar
aIs
a IrEscola
Municipal
curs 1987-1988.

professors
drArts
i

proposats,
Vista
la relació
de professors
impartir
durant
classes
eI curs 1986-1987.

que

ja

a58S

proposa

drAlcalde
E1 Tinent
drHisenda
a 1l Aj untament
Ple,
1 | adopc ió dels

R b gi m I n t e r
seg üents :

ior

ACORDS

'1.-

Contractar
en r ég im I abor aI J pel per íode comprés entre
e l 1e r .
d I octubr e del 1.987 i el 30 de setembre
de 1.988,
que a continuació
aI personal
es relaciona,
com a
Prof essor s de 1r Escol a t'lunic ipal d I Ar ts i Of ic is de tvtanresa,
pel nombre drhores
setmanals i sou mensual que a continuació
sr especifiquen
:

COGNOI4S I

Hores de
ded ic ac ió
s e tm an al s

NOMS

G O t ' { E Z C A B E R O , l v l a ri a n o .
TARRÉS SOPENA, l'lontserr at.
BARNIOL SOLERNOU, Montserrat.
T O R R U E L L A S A N L L E T I Y7 A n n a
MUNTAN ROCAI{ORA, Isabel

40
18
35
34
30

c o ! , I A Sc t o s A s ,

ia

Roser

FONT BOLADERAS, Josep Iv19
de 1a prSA LAToRRE, Rafael
ROLANDO CUELLO, Francesc
CASSERRAS GASOLT Antoni.
CTARET RATERA, Pere
FONTANET, Rita
VILLURBINA
P A L O I T { A SN O G U b S , C o n x i t a
FARGAS MENSA, DoIors
SANGRÁ LLIMOS,
CaTme
GASOL ALD4ENDROS,PeT e
GRIERA CORS, Josep
C O C A C A S A H U G A , G e m ¡ na - B a r b a r a
IIATAMAIA AVELLANEDA, Roser
GASSO CLOSA, !{aria
Ingels
MANUBENS BERTRAN, Carme
LOGAN DE PEDROT Julib
PERRAMON AUGi, Carles
GONZALEZ CORBINOS, Marcel. lí
VALLS PUEYO, Josefina
SERRA CASASAYAS, AIbeTt

16
39
14
30
37
26
36
20
20
11
23
35
28
18
22
22
25
16
27
27

SOU
MENSUAI,
142.322,-ptes.
rl
64.0 45 ,rl
124.531r!
!
120.973 r'
|
,
106.741 ,'
!
56.929r56.929 r"
'|l
139.7 64 ,'l
49.913,'
!!
106.74'l rn
131.647,'!l
92.509 r,l
12g.0ggrr
l
71.161 tf
7 ' , t. ' l 6 ' t t ,
39.139,,l
g1.g35r'
il
124.53 1r'
l
99.625 r54.045,-ptes.
78.277 r- '¡¡
'|,
78.27'7 ,88.951 ,- '|!
'!¡
56.929r96.067 r- '|,
96.067 r- '|,

Les dues pagues extr aord inbr ies s I entenen
proporcional
aI sou mensual , peró en 1a part
guin."
6.2.

DICTAMEN SOBRE CONTRACTACIO EN REGIM LABORAL DELS
PROFESSORS DEL CONSERVATORI PROFESSIONAL !{UNICIPAL
DE Tt{USICA

Atesa
Ia
que han d I impar tir
nicipal
de Música,

497095

dr igual
import
que correspon-

necessitat
de contr actar
professors
als
classes
al Conservatori
Professional
Mudurant
el curs 1987-1988.

van

Vista
1a relació
de professors
proposatsr
inpartir
classes
durant
eI curs 1986-1997.

proves
han de
1987.

gu€

Ja

les Actes del Tribunal
Vistes
que va qualificar
Ies
per a la contracció
selectives
professors
que
dels
subsLituir
a r s q u e h a n c a u s a t b a i x a e n e l c u r s ' l9 9 6 -

proposa
seg üents

El
dtAlcalde
Tinent
drHisenda
i
nbgim Interiorra I I Aj untament. pIe de 1a Corpor ac ió, I I adopc ió dels
:
ACORDS
'

1.- Contractar
pel per íode comen régim Iaboral,
prbs entre
el 1er. droctubre
del 1.982 i el 30 de setembre
de 1.988,
que a continuació
dI personal
es rel aciona,
com a
professional
Professors
del Conservatori
Munic ipal
d e [ a ú si cd¡ pe1 nornbre drhores
setmanals
i sou mensual que a continuació srespecifiquen
:

COGNO!,ISI

NOMS

ALAVEDRA VILURBINA,
Josefina
ARNAU BATLIET Joan
ARUMI CtAVERAS, Anna
BARToLoMü GARCIA, Carmen
CARRASCO CALDERO,PiI ar
CASAS PUJOL, M3 Ángels.
CASAS PUJOL, MB Dolors.
COLOMER SOLER, Jordi
DATZIRA MASIP, MiTeia
DUPUY, Jean-Pierre
ESTRADA CARBONELL, Ramon
GIL GONZALEZ, Josep
MANGADO ARTIGAS, Josep M
MASRAMON NOGUERA,MonTSe.
MUNTEANUT Florian
NOGUERA PERATHONER, J.
ORELLANA BUDIA, Anna
PADRO SALA, Josep.
PLA TASIAS,
PiI ar .
PLAJA MARKESSINIS,
Joan
PONS VILADOMAT, Josep
RfERA SUBTRACHS, Santi
RODRIGUEZ SUSO, M3 Carmen
ROSELTO MOLITIÁNT, LIUiS
SALA MASIP, Jordi
sERRA RIGALL,
Josep !'{31
TORRENS PERLACIA, Ferran
VALL OLIVERAS, Celestí
VENTURA ESTURGO, JoTdi
VIÑAS SABATA, LIUiSA

Hores de
dedicació
setmanals
30
15
30
30
30
30
30
2215
30
30
30
30
30
30
15
30
30
30
30
30
22' 5
30
2215
30
30
30
7r5
30
2215
30

sou
MENSUAL
PESSETES

91.168,45.584,91.168,91.168r91.168,9't.168,91.168,68.376,91.168,91.168r91 .168,91.168r91.168,91.168,45.584,91 .168,91 .168,91.168,91.168,91.168r68.376 ,91.168r68.3't 6 ,91.168,91.168,91.168r22.792,91.168,68.376,91.168,-

2S.86
''" i

Les
mensual,
pong uin.

dues
peró

pagues extraordinbries
srentenen
en la part

2.- Concedir
suals que seguidanent
bé s I espec ifiquen
:
RIERA
VIÑAS
PLAJA

d'igu
proporc

impor t
al
sou
naI gue corres-

els conpldments
men, amb els inports
es relacionen,
a Ies persones que tam-

SUBIRACIIS, Santi
SABATA, !13 LIUISA
MARKESSINIS, Joan

Cornplement Direcció.
. . . .77 .91 0 rComplement Cap Estudis. .38.955,Complement Secretar ía. . . 27 .825,-

Aquests complements
g ues ex tr aord inbr ies . "

també srabonaran

a Ies

dues

Et Sr. !1as i SoIer diu que estan dracord
en parlar
juntament
dels dos dictamens
encara que hi ha matisos
una EscoIa i IraItra.
En primer
lloc
el contracte
en
ja
Iaboral
supera
el
tercer
dry,
entrant
dintre

pa-

conenLre
régim
druna

legalitat
dubtosa,
Ia qual cosa els
fa abstenir
en aquests
dictamens,
i voI saber quines perspectives
hi ha de cara aI
per
futur
I'EscoIa
d'Arts
i Oficis,
docns no troba
massa
correcte
anar any rera
any amb aquestes
contractacions
en
rbgim IaboraI.
PeI que fa al Conservatori
de Música, el problena
i sembla ser que no hi ha hagut pas un
és diferent,
acord previ
anb el professorat
sobre el seu régim de contractació,
sino que és per via d'urgéncia
per poder comengar
j a té alg unes directr ius
el cur s. Potser
I'equip
de govern
per solventar
aguestes dues situacions
anbmales.
E l S r . l ¡ [ a rs a l i M u n t a l b d e m a n a l a m a t e i x a i n f o r m a c i 6 q u e
e1 Sr. Mas, anunciant
perb que votaran
a favor,
conscients
de Ia problernbtica.
EI Sr. Pujol
i CarboneII
diu que amb Ia Iegislació
Iabor al és cer t gue es podr ien donar aquests problemes
i 1a lvlagistratura
podria
sentenciar
a favor
deI
perb
contractat,
després
eIs
Tribunals
Contenciosos
revisen
aquestes
decipública
sions perqué I'accés
a I'Administració
ha de revespetir
una modalitat
publicitat
de selecció'i
determinades.
j
a
ró el cerl
és que ara
pedagbgic del
s'esth
fent un estudi
professorat,
concretament
del
per veure
Conservatori,
com
srhan de fer les proves per accedir
a contractes
definitius.
que en tot
EI Sr . !1as i SoIer
expressa
c as , si
s I esth
fent
aix b,
demana que aI mes de g ener hi
hag i hag i unes
perspectives
amb resposta
clara
al problema deI professorat.
EI Sr. Flarsal i 14untalb demana quin
preveuen
calendari
per solucionar
quins criteris
aquest problema,
faran servir
en termes generals
en 1a negociació,
i si seran els mateixos
per Conservatori
i oficis,
i Arts
i també com es solucionarb

497096

el tema econbmic al menys en un dels sectors
doncs serls
ha
parlat
druns números concrets
i elI
dubta que sig ui assumible.
El Sr.
Pujol
i CarboneIl
que no entrarb
replica
en eIs
números que diu eI Sr. MarsaI perqub no sap quines
són les
f ons dr informació.
No es pot comprometre
a portar
lrestudi
al gener,
eI gue si pot dir
és que serb dins del primer
trimestre deI 'l988.
sotmesos els ilictamens
6.1 i 6.2 a votació
per 21 vots
a favor
emesos pels grups de CiU,
Municipal
Socialista
i 2 abstencions
de ENM.
6.3.

són aprovats
Ap i el Grup

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO DEL CONTRACTE LABORAL IN_
DEFINIT
DE NA ALICIA
PRIETO NIETO, ASSIGNANT-LI
TAS-

sffiEs va

IIegir

eI

dictamen

següent:

Atés que na MARrA DIAz i pil,tIEs, uonitor a de Músiper aguest
c€rr contractada
que realitzava
Ajuntament,
les
f uncions de coordinadora
del grup de l{onitors r v€l causar excedéncia voluntbria,
amb efectes
a partir
de 1r1 de setembre
drenguany,
segons acord de la Conissió
de Govern en sessió
del dia 3 dr agost de 1.987.
Donat que les tasques de coordinació
nitors
son executades per la monitora
ALrcrA
segons es desprbn de Irinforme
del
Cap del
Ciutadana.

proposa

El
d'AIcalde
Tinent
a 1'Ajuntanent
PIe,

d,Hisenda
i
I'adopció
ilel

de tots
els mopRrETo i NrETo,
drAcció
Servei

Rbgirn Interiorrsegüent acord :

amb efectes
del dia
1 droctubre
" 1.- Modificar,
d e ' 1. 9 8 7 ,
peI Ple de 1a Corporació
I'acord
adoptat
en data
26 de juIiol
del
que es contracta
1.985 en eI sentit
a na
ALICIA PRIETO I NIETO, com a Coordinadora
del grup de Monipúbliques,
de Música a les Escoles
tors
amb una retribució
pessetes,
mensual de #62.776t-*
més un complement com a copúbliques
ordinadora
dels Monitors
de !túsica
a les Escoles
de +7.1 94 r-# pessetes mensuals, més dues pagues ex tr aordinbpessetes
ries
de *62.776t-*
+ *7.194r-*pessetes
com a Complement,
que corresponguin'.
en 1a part proporcional
i Carbonell
El Sr. Pujol
diu que Ia modificació
peI fet
que abans aguesta persona era monitora
i
assignen tasques de coordinadora
dels monitors.

ve donada
ara se 1i

i Muntalb
que aquest dictamen
EI Sr. MarsaI
expressa
1i
planteja
un dubte,
donat que eI ilictamen
8.1 del proppassat
Ple de 16 de seLembre suprimia
la plaga de coordinador
dels
de Música.
monitors

P587

que es va s
perqub la
La Sra. Just i Riba contesta
rimir
que feia
monitora
de coordinadora
que
es va do ar de baixa
era Maria Diez Pamies, perb lbgicament
de
ordinadora
nrhi
i aquesta a més va ser votada pel
ha dthaver
monitors.
Et Sr . Mar sal i !4untalá diu que eI problema és adminisj a que respecte
tratiu,
de filosofia
de contractació,
a 1a
plantilla
només nrhi ha dues de possibles.
i
El Sr.
Pujol
que hi ha problema
a aquesta monitora
1a plaga
crei
de
cor r esponent .

gue I I acI ar ació potser
Carbonell
diu
és
j a que el que se li
de redactat,
assignen
són funcions
de coordinació,
sense que es
coordinadora,
aprov ant-1 i
eI
complement

E l S r . I v l a rs a l i ! 4 u n t a I h e s t , b d I a c o r d e n g u b , e v i n d e n t m e n t
perb que comporta una contradicció,
aquesta és Ir aclaració,
donat que en els monitors
de Música no existeix
la ptaga de
coordinador
i en els monitors
de Gimnbstica
aquesta praga sí
que hi és, amb 1a qual cosa en una es fa servir
eI sistema
drocupació
de plaga
i en I'aItra
es fa servir
el concurs.
Nonés pregunta
en quina de Ies dues 1ínies
creu Irequip
de
govern que sr ha dr anar.
E1 Sr. PujoI
i Carbonell
que demanar punts de
clarifica
generals
vista
srescapa del text deI dict,amen, i que en tot
cas 1a forma de fer
de 1'equip
de govern
és Ia que es reflecteix
en eI dictamen.
l rsal
i lvtuntalb diu que efectivament,
E I S r . t "a
dona inclicació
de quina és Ia posició
de I'eguip
I a resposta
del Sr . Puj oI , una idea ¡nolt clara
la seva política.
Sot¡nés el

ilictamen

a votació

és

havent-hi
Ino
nés assumptes per
cada Ia sessió,
essent
un quart
de
el qual , com a Secretari,
certific

L'A¿f Éll

t

ar

FL q

\"í

4 9 7 09 '.7

per

aprovat

eI text
1i
de govern i
de quina és

unaninitat.

es declarh
aixee Ia nit,
de tot

1 Gr';";,iL
,

