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ACTA DE LA

SESSIO
1984

Sr.

En
En
En
En
En
Nr
En

Joan

Cornet

i

Prat.

d I Alcalde

Tinents

Ramon Puig i Soler
Carles Canongia i Gerona
Jordi
Perez i picas
Carles Esquerré i Victori
Josep Maria Calmet i fglesias
Antoni-J.
Solano i Armingau
oller
:":":
3"=t': _i

Consellers
En
En
En
Nr
En
En
En
En
Nr
En
En
Na
En
En
N'

Manuel Cano i Navarro
Josep Empez i Garcia
Marsal i Muntalá
Jordi
Ono.fre Boqué i parés
Rafe1 Llusse
i Torra
Josep Torradeflot
i Diars
Pere Camprubí i Font
Sineó Selga i Ubach
Eduard Bohigas i Santasusagna
Marcel.li
i Corominas
Llobet
Pere Ribera i SeIlarés
Sabina SaIisi.i
Casajuana
ttui.x i Rovira
Salvi
Pedro Vilarasau
i Serracanta
Nosués
:t:":
:':":
:
j ustificats

Absents
Nr
Nr

i Sitges
Andreu
Dalmau
agnés Torras
i Casas

Absents
=

=

Secretar
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justificar

sense
=

=

i
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PLENARIA DEL DIA 30 DE NOVEMBRE DE
AII{B CARACTER ORDINARI

AIcalde-President
I1.In.

: :*l

=

L

Gener al
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En Jose-J.

Casado i

Interventor
En Victorino

Rubio

Municipal
Rodriguez

Santos

A Ia Casa Consistorial
de la Ciutat
de Manresa, i essent
del vespre del dia
trenta
de novembre de mil-nou
les vuit
es reuneixen
sota 1a Presidéncia
cents vuitanta-quatre,
del
i en primera
els
senyors
esmenconvocatbria,
Sr. Alcalde,
tats
abans,
a lrobjecte
de celebrar
sessió
ordinaria,
de1
prévia
a I'efecte.
convocatória
Ple Municipal,
es passá a tractar
dels
Obert lracte
de convocatória,
en lrOrdre
resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.
'l

.-

figurats
€D els

QUESTIONSPREVTES
No se I n varen

2.-

assumptes
tots
ells,

plantej

ar .

PRESIDENCIA
2.1.

DICTAMEN SOBRE PETICIO DE CONSTRUCCIO DEL,NOU
LEGI PARE ALGUE I D'AULES PREESCOLAR A VARIS
LEGI S

va
11eg ir
ES
el
d ic tamen
Considerant
els drets
reconeguts
dins de la
i de lrEstatut
drAutonomia
de Catalunya,
de tots
a
r
e
b
r
e
dans
un ensenyament digne
i en condicions

següent:
Constitució
eIs c iuta-

que eIs poders púbIics
Irobligació
Considerant
garantir
q
u
a
l
i
t
a
t
púbIic.
la
de lrensenyament
Ia competéncia
Considerant
i obligancions
tració
Autonómica
en la construcció
dredificis
senyament.

de

coL. col,. -

tenen

de

IrAdninisper a lren-

per
part
Considerant
I'acompliment
de IrAdministració
cas,
I'Ajuntament
en aquest
de Manresa,
de posar a
LocaI,
disposició
de IrAdninistració
Autonómica eIs terrenys
necesdesprés de lr adquisició
sar is per a Ia construcció,
d I un soIar per un cost de 61.89.4.280 pe.ssetes i davant e1 compromís
per
part
de Ia ceneralitat
de Catalunya
de realitzar
la
construcció
deI
nou col.Iegi
de
Pare Algué:
LrAjuntament
Manresa
ACORDA
1e r . D e m a n a r a I g o v e r n d e l a G e n e r . t i a u a
de Catalunya
el
compliment de1 seu compromís de realíLzar
les obres de construcció
del nou Col.legi
€o el terreny
Pare Alguér
adquirit

ü9"

----.-/<^

-/6,

lüRtrz
ja
fa' dos anys per IrAjuntament
de Manresa
respecte
a Ies competéncies
i obligacions
de
ció eutondmica
i de I'Adninistració
Local.

di

r
ll

2on. Recordar
a1 Govern de Ia Generalitat
Ia
per
de construir
les
aules
a preescolar,
dels
Francesc Barjau,
i ¡Iunter
i puigberenguer,
Serra
per aquesta
avui es troben
en locals
habilitats
I vuf n i c i p a l .

¿

ple
del
ininstra-

necessitat
Col.Iegis
aules que
Corporació

3er.
Tramet're eIs presents
acords a IrHonorable
Conse11er drEnsenyament'Sr.
i ageIl
Joan Guitart
i aI l4olt Honopujol
rable
de 1a ceneralitat,
President
Sr. Jordi
i Soley,
perqub
prenguin
les
mesures preesupostár ies
corresponents
per solucionar
aquest greu' problema gue afecta
als drets
legítirns dels ciutadans.

ESI{ENA AT¡ DICIIAITEN D8 PRESIDENCIA N9 2.1.
GRI'P DB CIU

PRBSBNTADA PBL

considerant
els drets
reconeguts
dins de la constitució
i de lrEstatut
drAutonomia
de Catalunya,
dé tots
eIs ciutadans a rebre un ensenyament digne i en condicions.
quie els poders púOtics
Considerant
Irobligació
garantir
Ia qualitat
de lrensenyament
púbIic.
Considerant
1a competéncia
i obligacions
tració
Autonómica en 1a construcció
dredificis
yament.

tenen

de

de IrAdminisper lrensen-

que 1'Ajuntament
Considerant
de ¡{anresa, ha posat a disposició
de lrAdninistració
Autonónica
els terrenys
necessaper a la construcció
pare Algué.
ris
del nou col.Iegi

la

Considerant
construcció

que 1a Generalitat
de Catalunya
pare Algué
del Col.legi

ha programat

que Ia Generalitat
Considerant
de Catalunya
ha ofert
a
I'Ajuntament
de l',lanresa uha proposta
de conveni per a conseguir
1a construcció
inmediata. de1 nou Co1.1egi.
L'Ajuntament

de Manresa ACORDA:

1ei. Demanar al Govern de 1a Generalitat
de Catalunya
el re'obres
cóneixement
clel seu compromís
de realitzar
les
de
pare AIguér
construcció
de1 nou col.légi
€n e1 terreny
adper lrAjuntament
quirit
de Manresa, dins del pIe respecte
a
les comPeténcies
i obligacions
de lrAdministració
Autonónica
i de lr Administració
LocaI.
2on.
La constitució
els grups municipals
cia
1a proposta
de
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d'una
Comissi6
representativa
de tots
del Consistori
per estudiar
anb urgénproposada
per 1a Generalitat
conveni
i

negociar-1a,
si car,
en les condicions
nés
pare AIgué.
ciuta!
en benefici
de IrEscola
3er.
Recordar ar Govern de 1a Generalitat
construir
les
aures de preescolar
ders
Barjau,
Serra
i llunter
i puigberenguer,
troben
en locars
per aquesta
habilitats
par.

favorables

per

ra

la necessitat
de
col. legis
Francesc
que avui
aules
es
corporació
munici-

4rt.
presents
Trametre
els
acords
a I'Ilonorabre
conserrer
drEnsenyament
sR. Joan Guitart
i agetl
i ar nort
llonorabre
pujol
President
de 1a G.eneraritat
de catarunya,
sr.
Jordi
i
perqué
Soleyr
prenguín
Ies
pressupostáries
mesures
corresponents
per solucionar
aquest greu problérna que afecta
els drets
legítins
dels ciutadans.
El sr.
AIcalde
intervé
que no és freqüent
dient
gue la
presenti
Presidéencia
a1 pre una moció amb aquest contingut
peró srha fet pensant en la urgéncia
i anb er desig i voluntat de que en el Pressupost
de ra Generaritat
s'inclogui
eI
pare Algué.
projecte
de ilescola
Fa una exposició
drantecedents i es ref ereix
a r I a n y 1 9 7g e n q u e v a r e b r e
i n f o r ¡ r i a ci ó
pare Algué mostrant
ja la seva preocupació
sobre
lrescora
des d¡un primer moment, perqué srarribés
a la construcció
de
lrescola,
i per Ia qual cosa,
I,Ajuntament
oferí
els
terrenys que ar no ser massa alrunyats
del ltoc
actuar
i per
tant,
zona céntrica,
tindrien
peró abans de fer
un preu alt,
1a compra rearitzá
una vistia
at conserler
drEnsenyament der
que obtingué
e1 compromís de que si e1s terrenys
es compraven i cedien,
I'escola
es podia fer rápidament.
L'Ajuntament
va complir
el seu compromís i ara serls
diu gue no hi ha recursos aquedt any i que no entra
a1 pressupost
del
any que
per
preienta
v€r
aixó
aquest
dictamenr
gu€ és 1a petició
druna ciutat
pare Argué
a la que faria
i1.lusió
que rrescora
per 1a Generaritat
fos construida
perqué seri.a la primera en
per aixó espera que aquest
aquesta ciutat.
ácord p'ugui fer
canviar
Ia postura
der conseller
del Departament
i que pugui
inclourers
1a construcció
de rrescola
ar pressupost
de manera in¡nediata.
Ef Sr. Marsal
i t{untalá exposá que taI
i com ha expressat e1 sr.
Alcalde
amb e1 priner
Ajuntament
democrátic
es
tractá
draconseguir
pare Alun nou edifici
per.a1
col.legi
gué i en aquest segon Ajuntament
democrátic'el
tema és prioritari,
i 1a conserlera
drEnsenyament de I'Ajuntament
amb el
seu trebarl
ar costat
der pares está fent el possibte
perqué
sigui
una realitat
el pare Algué,
amb e1 que es confirma
la
voluntat
i tradició
d'aquest
Ajuntament
i denostra
eu€r probabrement,
és un dels que rnés diners
dedica a ensenyament a
pare Algué
catalunya.
En el cor.legi
actuar
srha procurat
introduir
algunes mirlores
per aguantar
fins
ra nova construcció
i I I Ajuntament
pagá e1 terreny
on havia
de ser
i
I'ofer í a 1a ceneralitat.
Én el
sistema
de distr ibució
de
competéncies,
cadd eanini'stració,
la centrar,'ra
Autonó.lnica
i la Local tenen el seu nivell
i a catalunya
aquestes compe-

tsts

.estan repartides
téncies
entre
la Generalitat
ments, i lrAjuntamenL
ha complert
oferint
els
és Ia Generalitat
la que ha de fer la inversió

i
1s Aj untate
enys i ara
p r constr uir

produeixin
interferéncies
entre unes Adninistracions
i d'a1tres,
sino
col.Iaboració.
el
dictamen
és c1ar,
Per aixó
doncs demana a qui.té
Ia obligació
de construir,.que
ho fac i,
i és respectuós
en la forma i e1 contingut,
no essent
una qüestió
de.partits
sino de cornpeténcies
entre
Adminisque va a favor de professors,
tracions.
pares
Es un dictanen
i alumnes i per aixb está segur de que tots
eIs consellers
el votaran
favorablement.
EI Sr. .Solano i Armingau diu que el grup de CiU no veu
cap inconvenient
que es presenta
en votar
e1 dictanen
i si
han presentat
una esmena és per incorporar
una possibilitat
més, doncs davant
de tot,
són regidors
de lrAjuntament
de
Manresa. i entenen que aixó obliga,
quin sigui
sigui
el partit
aI que pertanyin
i hagi qui hi hagi aI govern de Ia Generalitat.
quan diu el Sr. Marsal que
Per aixó esth dracord
entre
les administracions.públiques
hi ha d'haver
competéncies sense interferéncies,
peró amb col.J-aboracions
i aquesta col.laboració
és la gue está oferint
eI grup de CiU i per
aixó demanen que de 1a mateixa
manera que eIs membres del
seu grup srobliden
en aquest dema del parti.t
al que pertanyen i de qui mana a la Generalitat,
gue els membres
volen
de1 grup de govern facin
el nateix
doncs en cas contrari,
es
podria
provocar
eI trencament
de les possibtes
relacions
amb
per aixó estableix
la ceneralitat,
una possiblitat
més quan
parla
de conveni,
docns hem de ser conscients
que Ies Administracions
es mouen per disponibilitats
pressupostáries
i
hi han noltes
escoles
amb aquesta mateixa
problernáticar.per
aixó lrAdninistració
Autonómica és conscient
del problema i
aIIá on no arriben
política
eIs diners
dona una possibilitat
i srobre una porta per que tot el que en principi
pugui semblar
un problema,
es pugui negociar
i per aixó no diuen que
1'única
sortida
sigui
el conveni.
sino que és una possibilitat
més, ara bé si
els
socialistes
consideren
que I'unica
manera de sortir
és amb el seu dictamen,
eI grup de CiU Ii
donará el suport.del
peró considera
seu vot,
gue estan tanporta.
cant una possible
EI Sr.
MarsaI
i MuntaIá
diu gue estan
satisfets
de la
col.laboració
de Ireguip
majoritari
de la
i
Oposició
en
aquesta
1ínea
de col.Iaboració
desitja
fer
reflealgunes
xions.
adninistratiu
Ia comLa 1e és desde eI punt de vista
peténcia. de 1a construcció
és de la ceneralitat
i és eIIa
qui
ha de donar
la
solució
i nosaLtres
estem disposats
a
col.laborar,
no perqué sigui
una obligaci6
sino perqué afecta als ciutadans
de l[aRresa. En aquest bema sembla que hi ha
elements
suficients
per a que tots
poguem col.raborar
com a
membres de I'Ajuntament
i
no com a membres de partits.
Aquesta Petició
a 1a Generalitat
és 1a primera
que es fa
fet draltres
drigual
contingut
se, doncs si sern haguessin
que la Generalitat
ria
11ógic
posés objeccions
hi
, pero
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aquest no és el cas perqué les inversions
en construcció
l-es
ha fet fins
ara a Manresa, el Ministeri
drEducacíó
i Ciéncia
des de MadriQ, on hi havia un govern de dretes.
L'Ajuntamgnt
s'ha gastat
e.n E.G.B. 122.456.923 millons
de pessetes
aquest
any que és aproximadament e1 10 I del pressupos
i s'assumeiper millorar
xen ca.da any'despeses
1a qualitat
de Irensenyament per aixó
sernbla massa, demanáf .'ara a 1'Ajuntament
més
aprotació.
element de reflexió.
és el cost. del terUn altre
que fins
reny docns si
a 1'Ajuntament
se Ii
hagués di!
al
1987-88 no es construiria
1'escola
no hagués estat
necessari
comprar eI terreny
al 1g82, peró si és va fer,
fou perqué
serls
va dir que entraria
al programa de 1983. Un altre
element de reflexió
es refereix
al contingut
del conveni
i si
lrentrevista
aI Conseller
Sr. Guitart
es va fer el 17 drocde conveni
tubre
després
arriva
d'un
mes i
, el projecte
drentrada
es diu que I'Ajuntament
i 1a Generalitat
tenen les
per
parq
consignacions
suficients,
n9 essent
cert
Ia
de
ItAjuntament,
doncs hauria
de fer
i no essent
un préstec,
cert
doncs si té eIs mittampoc per part de Ia Generalitat,
jans económics suficients,
hi sobra e1 conveni
i si no eIs
hi ha una contrad.icció
Eé, llavors
deI conveni.
amb eI text
referent
Seguidament fa una nova reflexió
aIs costos
financers de lroperació
de crédit,
concluint.que
en eI cas de que
per tres
I'Ajuntament
hagués de fer una operació
anys i pagar eIs interessos,
1a Generalitat
invertir
i a 10 0 m i l i o n s
en
Ia construcció
i a 1'Ajuntament
1i representariesn
160 nilions;
en el cas de que lrAjuntament
tingués
de fer una operació
a 10 anys, la inversió
de 1a Generalitat
seria
1a maper
teixa
i eI cost
de ltAjuntament
a 238 milions,
aniria
aixó creu que s'ha de pensar abns draoptar
aguesta responsaque pagarien
bilitat
tots
eIs manresans. Per altra
banda el
conveni,
segons eIs informes demanats als técnics
de Ia Casa
té una série
de rectifieacions.
o puntualiLzacions
a introque es concreten
duir
en les
dels
inf ormes emesos.
5 f oIs
Amb 1a noció que avui es presenta
no es preten
elininar
el
peró que com planteja
policonveni
de problémes
una série
i econbnics,
tics,
1egals
no estimen convenient
inclou¡e
el
tema del conveni en eI dictamen i eI contingut
que o.fereixen
és el nés adequat a la realitat
del momqnt.
que és important
i Armingau diu
per a1
E1 Sr.
Solano
que, amb conveni o sense conveni,
Consistori
la construcció
del Pare Algué es faci
de manera inmediata
i que aI seu grup
no li
correspon
defensar
o no el conveni perql¡e el desconeixen, encara que considera
de Ir esn¡ena que pre.que a través
senten sr aconseguiria
dr unificar
eIs esforges
de tots.
Semb1a .que eI problema més gran és 1'económic
per 1a cárrega
gue .aquest extrem tarnbé es podr ia
f inancer a, peró considera
negociar
i fer p.ressió.
La Srta.
Guixé i Nogués intervé
en nom del grup minoriper a donar suport
tari
de la Oposició
a1 tema i manifesta
que no té inconvenient
a acceptar
1a proposta
deI grup socialista
i dracceptar
Ia proposta
de CiU i que pot
acceptar-se
eI 2on. punt de Ia resolució
de CiU. A la vegada de-

ü3,S

del tema b 1a Conuncia eI fet de que no s'hagi
assabentat
q
u
e
I{unicipal
i a /on hi ha
rnissió drAciió
éi eI 1loc adequat
pel que demana que a la propera
1a negidora
drEnsbnyanent,
es doni informació
i insisteix
en que creu conveComissió
I
q
u
e
nient
s ha de crear
la
Cornissió a que fa
referéncia
Iresmena de CiU.
i victori
E1 Sr. Esquerré
intervé
com a President
de 1a
d I Acció Municipal
i cliu que aquest tema ha sortit
Comissió
moltes vegades des de1 comengament del mandat draquest
equip
de govern i des de que va visitar
al Conseller
d'Ensenyament
ha anat donant
infor¡naiió
i a'1a
darrera
Co¡nissió infor¡ná
que srestava
estudiant
eI conveni que ja havia arribat.
i Muntalá diu que des de 1á data en que
El Sr. UarsáI
eI conveni
arribá
no hi ha hagut cap Conissió
per estudiar
que eI grup de Ap-pDp-UL es suni per
e1 tema i 1i satisfá
votar
afirmativament
eI dictamen.
disposats
Estarien
a acceptar
el punt 20 de Iresmena de CiU sempre gue quedés redactat
de la següent manera:
d'uná comissió
representativa
de' tots
eIs
" ta constitució
grups municipals
per estudiar
del Consistori
amb urgéncia
la
proposta
de conveni proposada per 1a Generalitat.',
que dins de lrestructura
dient
I ho explica
de I'Adninistració
hi ha un equip de govern i uns equips que no formen part del govern i aI govern és a qui correspon
la obligació
d'executar
i si no fos així
pensar que e1
es podria
perqué hi és CiU, Ia qual cosa volPare Algué es concedeix
dria
dir gue la Generalitat
actua per motius polítics.
El Sr. Solano i Armingau está dracord
amb tot
I'exposat
pel Sr. Marsal,
doncs no pensen com a membres de la Oposició
negociar
amb 1a Generalitat.
EI redactat
de lresmena respon
a que volen entrar
en eI debat de 1'assumpte per que el conveni
sigui
viable
sense que aixó suposi
negociar-1o
amb la
Generalitat.
I per aixó accepta 1a proposta
deI Sr. l¡larsa1.
ta Srta.
Guixé i Nogués diu que no Ii
sembla pas malament que el punt es talli
en e1 lIoc
on srha expressat
de
lresmena de CiU. Pel que fa a la intervenció
del sr. Esguerque eI total
ré vol dir
de les explicacions
que srhan donat
a 1a Conissió
drAcció
q
uarta
part
l"lunicipal
no és ni 1a
del
gue aquí srha dit
avui.'ianbé
que df represenvol recordar
tant
de I'Ajuntament
aI Consell
de1 Centre
no ha estat
nai
present
en les reunions
dr Acció !¡Iunicipal
i demana gue per a
1a propera reunió,
aquesta persona es presenti.
El sr. Alcalde
diu que si sraccepta
tesi
der sr. Marsalr
es podria
refondre
pel que sotmet a votació
aprovar-Io,
el

i

de

Considerant
lrEstatut
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la proposta
de sínen un sor dictamen i
dictamen
següent:

els drets
reconeguts
dins de Ia Constitució
d'Autonomia
de Catalunya,
de tots
eIs ciuta-

dans

a

rebre

un ensenyament

digne

i

en condicions.

els poders 'púbIics
Cons i.der ant lrobligació'que
garantir
l"a qual itat
de 1r ensenyament priblic.
i obligancions
Ia óompeténcia
ConsiQerant
en la construcció
d'edificis
eu{onónica
tració
t
senyament.'¡

de

'tenen

de

IrAdminisper a Iren-

per
part
de lrAdministració
lracompliment
Considerant
de posar a
€n aquest
cas,
l'Ajuntament
de Manresa,
Localr
necesdisposició
de lrAdninistració
Autonómica els terrenys
p
e
r
d
e
s
p
r
é
s
d
r
un soa
I
a
c
o
n
s
t
r
u
c
c
i
ó
,
d
e
I
'
a
d
q
u
i
s
i
c
i
ó
saris
pessetes
i davant eI compromís
Iar per un cost de 61.894.280
per
part
de Catalunya
de realitzar
Ia
de la Generalitat
d
e
ilel
nou coI.legi
Pare Algué:
LrAjuntament
construcció
Manresa
ACORDA
de Catalunya
el
1er. Demanar aI govern de Ia Generalitat
les obres de consdel seu compromís de realitzar
compliment
del nou Col.legi
€r é1 terreny
adquirit
trucció
Pare Alguér
ja fa dos anys per
ple
1'Ajuntament
de Manresa,
dins
deI
de IrAdmininstraa les competéncies
i obligacions
respecte
ció Autonómica i ile 1'Administració
loca1.
Ia-necessitat
2on. Recordar al Govern de Ia Generalitat
les
aules' per
a preescolar,
dels
de construir
Col.legis
que
i puigberenguer,
Barjau,
aules
Serra'i
Ilunter
*Francesc
per aquest'a Corporació
en tocbls
habilitats
avuí es troben
l,[unic ipaL.
3er.
tots
eIs
urgéncia
tat.

representativa
dr una comissió
de
La constitució
grups
municipals
del Consistor i per estudiar
amb
proposada per 1a GeneratiIa proposta
de conveni

eIs presents
acórds
a IrHonorable
4art.Trametre
Conseller
drEnsenyament Sr. Joan Guitart
i AgeIl
i aI MoIt Hono'Jordi
rable
de la Generalitat,
i SoIey,
President
Sr.
Pujot
prenguin
perqué
les
mesures preesupostár ies
corresponents
per solucionai
aquest greu problema que afecta
als drets
legítins
dels ciutadans.
Sotnés

a la

el

d ictamen

Finalment
eI
Conselleria
2.2.

a vot'ac ió

és aprovat

Sr. AIcaIde manifestá
drEnsenyament.

per

uhan imi tat .

que trameterá

Iracord

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO DE LA GARANTIA DEFINITIVA
PRESTADA PER FRANCISCO BALEN'YA COIIIAS EN EL CON.
TRACTE DE REDACCIO DEL CATALEG DEL .PL
ESPECIAL DS
P R O T E C C I O I C O N S E R V A C I O D E L P A T R I M O } i ¡ : TH I S T O R I C - A R .
TISTIC
DE MANRESA.

Es

va

llegir

el

dicLamen

següent:

lrexpedient
Tramitat
de devolució
de garantia
corresponent a la Redacció del CatáIeg i Pla Especial
de protecció
i
Conservació
del Patrimoni
Ifistbrico-Artistic
de Manresa, adjudicades
a FRANCISCOBALANYA I COMAS.
Aquesta Alcaldia-Presidéncia,
de 1a Corporació
t'adopció
dels

té a
següents

bé proposar
acords:

al

pIe

Tornar
a FRANCISCO BALANYA I COI,IAS, la
quantitat
de
80.00 0 ¡ -pts. , dipositades
en aquest Ajuntament,
.en concepte
per respondre a la redacció
de garantia
definitiva
del Catáleg i Pla Especial
de Protecció
i Conservació
del patri¡noni
¡Iistbrico-Artístic
de Manresa,
adjuilicada
a la persona esment.ada, en representació
de I'equip
que resultá
redactor
guanyador deI concurs
de rnérits convocats,
en data 19 drOctubre
de 1981, dracord
amb els
informes
dels
Serveis
Técjustificatius
nics,
Intervenció
i Secretaria,
de la finalitzaci6 i compliment
de 1a realització
de1 CatáIeg esmentat.
Un cop
3.-

llegit

eI

dictamen

és aprovat

per

unaninitat.

C O N S E L L E R I A . D E L E G A D AD E S E G U R E T A TC I U T A D A N A
3.1 .

DICTA¡4EN SOBRE MODIFICA-CIO DE
,Lr ORDENANCA Ir{UNICIPAL
SOBRE GUALS I RESERVES A LA VIA PUBLICA COM A CON.
EñA:
LITAT DE CATALUNYA.
Es

va

llegir

eI

dictamen

següent:

Atés que en data
del
9 de febrer
fou aprovad^a per
1.984,
'en ple
I'A j untament
I I o R D E N A N 9 At 4 U N I C I p A L S O B R E G U A L S I R E S E R V E S D E t A V I A P U B L I C A P E R A P A , R C A I , I E N TESX C L Ü S T U S T C T N N N C A
o D E S C i R R E G AD E M E R C A D E R T E S
D E Q U A T S E V O LC L A S S E .
que tramés Ilexpedient
Resultant
a la Direcció
General drAdministració
d
e
1a G.eneralitat
de Catalunya,
Local
aquesta fa
una observació
a lrapartat
e) de,1'Article
11.
que per a lraplicació
Considerant
de la present
Ordenanga es
f a inprescindible
1a coorclinació
dels departamejnts dr llisenda, Urbanisme i Seguretat
Ciutadana
es necessari
ampliar
eI
per a la Iegalització
ternii
establert
dels guals.
El
Conseller-Delegat
I'Ajuntamenf
en
"tlr

de
Seguretat.
Ciutadana,
l'adopció
deI següent:

proposa

ACORD
I rapartat
Supri¡nir
e) de 1''Article
"1.I.{UNICIPAL SOBRE GUALS I RESERVES DE LA
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ITORDENAN9A
11 de
VIA
PUBLICA PER A

l

A P A R C A M E N T SE X C L U S I U S I C Á R R E G AO D E S C i , R R E G AD E M E R C A D E R I E S
D E Q U A , L S E V O TC,L A S S E .
\
'l
2.f ins aI dia
Prorrogar
30 de marg deI
.985 el. ternini
establert
en la
disposició
transitória
1a de 1 I Ordenanga
abans esmentada per.a sol.Iicitar
la renovació
de Ia Ilicéncia.
E S M E N AD B L G R U P M U N I C I P A L A P . P D P . U L

En 1r apartat

2 dels

el ternini
"Suprimir
t b r i a 1g d e I ' O r d e n a n g a
renovació
de. la 11icéñci

acords,

.sia:

establert
transien Ia di sposicié
abans esmentada per a sol.licitar
1a
^ll
4¡

Fonament d.e causa:
Per considerar-1o
burocrátic
a tothom i

innec""".ri,
una despesa

i,
si motiu
més de trámit.

dramoinament

que aquest
diu
dicLamen f a
Et sr.
Torradef 1o,t i Diars
que el
referéncia
a Irordenanga
seu dia
es va aprovar,
1a
de Catalunya
Generalitat
ha introduit
una petita
nodificació
pel fet
en eI sentit
de que no es podrá denegaf ta llicéncia
de no fer efectiu
per
eI pagament sino que es podrá efectuar
1a via drapremi.
A part d'aixó
1a data 1ímit
srallarga
i és
que es modifica
f,ins el 30 de marg. Es Irunica
a part de fer
correcccions
en Ia redacc.ió del catale.
i Oller
EI Sr. Balet
diu que ha presentat
aquesta esmena
per considerar
inncessari
e1 contingut
deI dictamen pel que
per la renovació
fa a senyalament
de ternini
de la 11icéncia,
ta1 com en el seu dia va dir,
doncs no val justificar
que ara srexigeix
el trámit
per depurar el paals ciutadans
dró jas que serls
sotmet a uns trárnits
burocrátics
i a nés
despeses que no haurien
que ja tenen 1a
de realitzar
eIs
llicbncia
concedida,
si bé, aquests trá¡nits
podrien
ser per
peticionaris.
ja es
a1s futurs
El cert
és que a lrOrdenanga
posava un termini
per demanar Ia renovació
de Ia 11icéncia
i
en
to t,
aque s t
t emps
n ingú
1r ha
e1
demanat,
qual demostra gue el sentit
que
comú de 1a Ciutat
considera
gue es preten
eI trárnit
és totalment
innecessari.
Sr. Torradeftot
i'Oiars
diu que s r ha considerat
necessari
fer-ho.
Els Serveis
Técnics
han preparat
un mecanisme
per informar
propietaris
a tots.els
de guals per tal
de que
la nolbstia
mínima, peró hi ha drhaver
sigui
aquesta mínima
per seguir
mol6stia
un procediment
adninistratiu
i tenir-1o
per aixó deman.a que no es tingui
actual iLzab,
en consideració Iresmena del Sr. Balet.
El

ilel

i Oller
El Sr. Balet
no troba
ja que amb la
Sr. Torradef lot

justificades
sirnple placa

Ies pareules
que es posarb

3_6e1

quedará prou depurat.
ha draltres
argunents

No obstant
que els ja

srabstindrá
exposats.

sotmet a votació
E1 Sr. Alcalde
I'esmena que és rebutjada per 12 vots en contra
del pSC-pSOE, amb 9 abstencions
del
grup de CiU, havent-se
obtingut
a favor
deI grup de
2 vots
AP-PDP-UL.
Sotnés
dels
favor
PDP-UL
4.-

el dictamen
per 21
a votació
és aprovat
grups deI PSC-PSOE i CiU .i 2 abstencions

URBANISME,
4.I.

OBRES PUBLIQUES I

vots
a
de Ap-

SE\VEIS

DICTAMEN SOBRE CONTRACTECTO D'ASSISTENCIA
TECNICA
PER A REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE LIAUDITORI

Es

va

llegir

eI

dictamen

següent:

Donada
1a necessitaL
de
disposar
de
la
nedacció
deI
de IrAuditori
Executiu
Projecte
Francesc,
e1 president
Sant
ple
1a
proposar
de
Comissió
d'Urbanisme',
té
a bé
aI
de
1'Ajuntament',
dels
1'adopció
següents:

ACORDS
lrAssisténcia
Contra.ctar
de Redacció del
Técnica
"1er.
executiu
Projecte
de It Auditori
Sant Francesc,
a 1r Arquitecte Senyor CarIes.Martí
i Arís,
amb D.N.I.
i a
n9 38.035.189,
1'Arquitecte
Senyor Antonio
Armesto
i Aira,
amb D.N.I.
ng
doniciliats
al carrer
2on., de
36.473.919,
Bailen
n9 25-bis,
pér un import
Barcelona,
total
de 1 .600 .000'-ptes.
, sempre
que no superin
les tarifes
oficials
mínimes que corresponguin,
amb subjecció
a 1a reglamentació
de Ia contractació
ad¡ninistrativa
de Ies Corporacions
i subsidiáriament
LocaIs
el Drecret
dracord
1.005/74 de 4.d¡AbriI,
amb lrinforme
emés
per lr Arquitecte
MunicipaI".
de
"20n. Aprovar eI projecte
la proposta,
amb les
fórmules
de
des, fixant
una garantia
definitiva

que sradjunta
contracte
a
pagament que té contingude 64.000r-ptes.".

per a la signatura
Facultar
aI Senyor AIcalite
de
"3er.
per 1a conp.limentació
1a documentació
necessária
de lrexpedient".
E1 Sr. Solano i Armingau diu en nom de CiU que des de
1rúItin
Pte on també hi van haver
unes contractacions
de
técnics
vam donar les raons per les quals votavem en contra,
ha donat per escrit
encara no serls
el que havien demanat i
per tant continuen
votant
en contra.
Sotmés el dictamen
a
favor emesos pel grup del
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per
votació
és aprovat
a
12 vots
PSC-PSOE; 10 vots en contra
de CiU

i el sr.
Nogués.
4.2

i

Balet

0I1er

;

i

una abstenció

de

la

Srta.

Guixé

i

DICTAMEN SOBRE. APROVACIO DIUN CONVENI DE COL. LABORACIO ENTRE LA DIPUTACIO
DE BARCELONA I
AQUEST
AJUNTA!4ENT SOBRE EXPERIENCIA DE RECOLLIDA DE VIDRE.

Es va

llegir

eI

dictamen

Atés que Ia protecció
deI medi
ció de tasques
institucionals
problemes que es planteja.

i
següent:

natural
requereix
Ia coordinaper afrontar
i solucionar
eIS

Atés que Ia recuperació
dels
residus
doméstics
es un camí adequat per disninuir
protecció
eIs problemes de Ia
del nedi
de forma espec ial
natural,
si s r aconsegueix
recuper ac id
una
que perneti
la seva
reintroducció
en eI
circuit
de mercader ies.
Atesa lrespecial
pilot
de
riéncia
aquest Municipi

importancia
recuperació

gü€r en aquest sentitrté
1'expede vidre
i similars
engegada en

per la Diputació
aprovat
i gue es fará
efectiu
que sradjunta
a1 present

Atés I'ajut
económic
per aquesta finalitat,
provació
clel conveni

de
Barcelona
nitjangant
ltaDictamen.

drAlcalde
EI Tinent
d'Urbanisme,
Obres Públiques
i Serveisrde.
amb eIs
confornitat
membres de
1'gsmentada Conissió,
ha d¿
proposar
al P1e de Ia Corporació
I'adopció
dels següents
ACORbS
:
1er.'- Aprovar el conveni de col.laboraCió
en!re
lr Excma.Dipuper portar
tació
de
Barcelona
i aquest
Ajuntament
a terme
una experiéncia
conjuntament,
de recollida
de vidre
en eI DUcIi
urbá de Manresa, amb subjecció
als Pactes que sradjunten
aI present
Dictamen.
per
2on.- Facultar
a lrIIm.
Sr. AIcalde
veni que ha quedat aprovat
en Iranterior
Un cop

tlegit

A continuació
ra per
a debat
güent s :
4.3.

DICTAMEN

eI
eI
i

dictamen

és aprovat

Ia signatura
resolució.
per

deI

con-

unani¡nitat.

disposá que es donés lectuSr. Alcalde
votació
dels
conjunta
dos dictmens
se-

SOBRE EXPOSICIO

AL

PUBLIC

DE

LA

PROPOSTA

DEI, PONT NOU.

Ateses les instáncies
del Pont Nou dr aquest

per diferents
veins
signades
terme
nunicipal,
so1. I icitant

deI
sectoF
eI canví

;P?TW¡3 6 8 A
1i1.) iüa

sq
de classificació
actualment
classi
urbanitzabla.

de sbl
f.icats

de uns terrenys
de la seva .pr pietat
com sbI urbá, convert int-1o
e
sbl no

Atesa la proposta
de modificació
pels serveis
redactada
técnics munic ipals
recoll- int
1a sol .licitud
dels veins esmentada.
Atds Ir informe
ped ien t.
E1 President
Serveis
ha
acords:

emés pels

serveis

de
la Conissió
proposar
de
al

jur.ídics

d'Urbanisme,
pte
1'adopció

que consta

Obres
dets

a

lrex-

públiques
següents

1er.-.Anunciar
en el Butlletí
de Ia provincia
oiiciaf
i en uvr
de.Is diaris
de
¡nés circulació
en aquesta Ir exposició
aI públic
durant el ternini
de trenta
dies de Ia pr.oposta de nodificació
del pta General de ¡4anresa en eI sector
del pont Nou
consistent
en la
reclassificació
de Ia
totalitat
dels terrenys de 1rámbit del sectorrde
sbl urbá a sbI no urbanitzable
segons
propietaris
sol.licitut
dels
dels terrenys
i de conque disposa
formitat
amb eI
lrarticle
125 del Reglament de
PIanej anen t.
2on.- Sol.licitar
de 1a
Comissió provincial
dr Urbanisme de
Barcslona
lraprovacióramb
efectes
administratius
interns
i deconformitat,
amb el que disposa Irarticle
28 deI Text Refós da.
la Llei
del SbJ-rde la proposta
de modificació
del pla.ceneraL
de Manresa en el sector
del Pont Nou.
4.4.

DICTAMEN SOBRE EXPOSICIO AL PUBLIC DE LA PROPOSTA
DE IIÍODIFICACIO DEL PLA GENERAL DE MANRESA A LA BARRIADA DE LES FARRERES.

Ateses Ies instáncies
signades per diferents
veins de 1a Barriada de Les Farreres
dr aquest terme
municipal,
sol.Iicitant
eI canvi de classificació
de
sbt de uns terrenys
de Ia
sevá
propietat,
actualment
classificaLs
com sbt urbá,convertint-la
en sóI no urbanitzable.
Atesa Ia proposta
de modificació
pels serveis
redactada
técnics mu.nicipals
recollint
Ia sol.licitud
dels veins esmentada.
públiques
de
El President
Ia Comissió
drUrbanisme,
Obres
Serve.isrde conformitat
amb eI. parer dels membres de 1a Cornissiórha
de proposar
aI Ple de 1a Corporació
I'adopció
dels següents
ACORDS

1er.Anunciar
en e1 Butlletí
dels diaris
de nés
circulació

zs7373

de 1a Provincia
oficial
en aquesta
1 I exposició

i

en un
a1 pú-

blic
durant
eI termini
de nodi de Lrenta dies de la proposta
f icació
del .PIa Genera.l de lfanresa en Ia Barriada
de Les Farreres,
en la
reclassificació
de 1a totalitat
det
consistent
terrenys
de lrambit
de Ia barriadarde
sót urbá a sóI no urbanitzable,
dels propietaris
segons sol.licitut
dels terrenys
q
u
e
de conformitat
e
I
d
i
s
p
o
sa lrarticle
amb
125 del neglamenc
de Planej ament.
dq
2on.- Sol.licitar
1a Comissió
drUrbanisme deProvincial
interns
Barcelona
Iraprovacióramb
efectes
administratius
i de.
conformitat
amb eI gue disposa 1l article
28 clel Text Refós deIa LIei
ilel Só1,de Ia proposta
de nodificació
del PIa Generau
de Manresa en.la
Barriada
de Les Farreres.
EI sr.
Puig i Soler diu que les dues nodificacions
forper adequar nimen part de 1a nodificacíó
del PIa General,
llor.
la realitat,
de proPer una banda hi va haver petició
pietaris
del sector
deI Pont Nou perqué es reconsiderés
la
quatificació
de terrenys
urbanística
dr una part
si.tuats
entre el riu
i I'Avda.
i també druna part de terrenys
Pirelli
per sobre del niveIl
part
situats
deI cementiri,
sól urbá i
part
en industrial
urbanitzabel
no programat.
Només es creu
correcLe
deixar
com a sóI no urbanitzable
1a part que hi ha
entre
el riu
i e1 priner
carrer
de 1a Plana de I Pont Nou.
perqué
de la petició
vé donat
El fonament de lracceptació
drenqá de Ia riuada
só.n facilment
inundables
els.lerrenys
i
prácticament
es dediquen tots
a conreu.
Pel que fa a la zona
perqué
superior
no srha acceptat
1a proposta
de modificació
no hi ha fonament pel seu canvi com en la part
inundable,
i
que
no prograrnat és convenient
a nés dins de lrurbanitzable
per ubicar-hi
dt una reserva
dr aquest
Manresa,
disposi
sóI
empreses amb característiques
especiats.
PeI que fa
a la
guan es va fer
modificació
de 1a Bda. de les Farreres,
eI
que
anb els veins
es va fer
una proposta
PIa GraI dracord
permetia
les edificacions
mantenir
en aquell
sector
tant de
residéncia
guacom agropecuáries.
Va semblar que la nillor
peró a la prhctica
lificació
era 1a de sbl urbá,
srha vist
problénes
gue portava
i que seria
una solució
tarnbé, com a
(sbI rústic),
peró mantenint
les condisó1 no urbanitzable,
que tenien
cions
dredificabilitat
com a só1 urbá.
Creu que
puntuals
aquestes
deI PIa General
no alteren
modificacions
eI seu contingut.
Lrurbanisme
és una cosa viva i és bon símptoma per Ia Ciutat
i lrAjuntament
El sr. Ribera i SeIIarés
diu que votaran
a favor peró en
el tema de les Farreres
voI fer
una precissió
i és que vol
previs
saber si srha fet un seguiment o contactes
amb la Copassará
p
r
o
p
o
s
t
a
s
o
b
r
e
nissió
d'Urbanisme.,
si 1a
Provincial
j
u
r
í
d
i
c
a
m
e
n
t
q
u
e
q
u
e
pels
o no. Diu
és un tema
está agafat
pels,. ja que Ia LLei
n
a
t
é
r
i
a
del
e
n
d
e
s
ó
l
r
ú
s
t
.
i
c
Só1
és
de nuclis
molt
restrictiva,
docns si no perment la formació
que aixó no es faci
urbans,
manifesta
servir
com arma poliper a dir després que si no ha passat Ia modificació
tica
ha
degut a 1a Comissió Provincial
i vol deiestat
drUrbanisme
xar.constancia
de que si la.proposta
no sraccepta
és degut a

Gg3

que hol
me.

tre

inpedeix

El

Sr.

de

la

Ia

Puig

i

LLei

del

LLei

Soler
Sóf

del

i

Sóf

no Ia

Comissió

que és un interpretació

diu

sracosta

a1s

1ímits

i

ja

qfre dinhat parlat

del tema perqué enten que hi ha raons per mantenír
Ia propsta,
nuclis
amb noves edificacions
ia que no apareixen
en er
sentit
de noves urbanitzac,ions,
sino que ar tractar-se
drun
barri
tradicional
a l,lanresa,
les
que puguin
eclificacions
aparéixer
són poques i drun nivell
molt reduit.
El Sr.
separada i
4.5.

elcalcle
sotmet a votació
els
són aprovats
per unaninitat.

dictames

de

manera

DICTA¡{EN SOBRE RESCISSIO DE LA CONCESSIO ADMINISTRATIVA DEL QUIOSC DE VENDA DE PREMSA I LLIBRES DE
LA PARADA ATORGADA A MANUEI. SANCHEZ I PULIDO.

Es va llegir
eI dictamen següent:
vista
ra sor.ricitud
formurada per en llanuel sánchez i purid
concessionari
del quiosc per a la venda de premsa i llibres
La Parada d'aquesta
demanant 1a rescissió
ciutat,
de la concessió pdr incapacitat
económica per a atendrerl
en les degu
de s cond ic ion s .'
que amb una deficient
considerant
que sern podria
atenció
de
rivar
en cas de no rescindir'Ia
concessió
es podrien
ocasion
greus danys al quiosc que está subjecte
a reversió.
vistos
els articres
lrarticle
22317 del

75 r7 de 1a l,lei
seu Reglarnent.

Atés lrinforme
emés pel cap
naI dr aquest Ajuntarnent..

del

de contractes

Negociat

de 1r Estat

de patrirnoni

i

pers

públigues
Er President
de la comissió
drurbanisme,
obres
i
de conformitat
serveisr
amb el parer dels membres que la int
gren, proposa a lrAjuntament
en ple,
lradopció
del següent:
ACORD

rescindida
ánb efectes
des del dia 1 droctubre
"Declarar
det
'l
.984 1a concessió
administrativa
de I quiosc de venda de pre
sa i Ilibres
de La parada que fou otorgada
per
acord
de
lrAjuntament
en ple de data 1 de jul iol
de 1.983 a en Manuel
Sánchez'i
Pulido,
presentada
atesa la renúncia
peI mateix
a
seguir
amb Irexplotació
del quiosc,
i anb pérdua de la fiang
def iriitiva
d e C I N Q U A N T AI { I L ( $ 5 0 . 0 0 0 t - $ ) p e s s e t e s ,
constitui
en el seu dia."
Un cop
5.-

llegit

el

dictamen

és

aprovat

f"r

unanimitat

ACCIO ¡4UNICIPAL
5.1 .

2 9 73 74

DICTAMEN SOBRE CREACIO DE LA

INSTITUCIO

PATRONAT DE

L I EI,TISSORA MUNICIPAL D I ONA -7
RADIO, CO},I A FUNDACIo
PUBLICA DEL SERVEI APROVACIO DELS SEUS ESTATUTS I
AFECTACIO DE BENS.

Es va

1legir

el

dictamen

Atesa la irnportáncia
actual
social
com a vehicle
drexpansió
necessitat
dels pobles.

següent:
dels nitjans
cultural
i

de comunicació
expressió
de la

Atés que aquest Ajuntament,
en sessió plenária
celebrada
el dia 25 de maig del 1984 va acordar establir
en el Municipi de Manresa el servei
d'Enissora
l¡tunicipal,
amb la denominació de "ona-7 Rádion.
gü€r
Atés
en 1a mateixa
sessió
es va acordar
tanbé
lradoptar,
gestora
com a modalitat
de lremissora,
la de Fundació Pública
de Servei,
de confornitat
am el que es perceptua
aIs
articles
85 a 88 del
Regtament de Serveis
de les
Corporacions
Locals.
Es pel gu€¡
proposa
al Ple
güent s :

eI President
dels
de 1a Corpor aci6

dr Acció
Serveis
I I adopció
dels

tqünicipal,
acords
se-

'1r.-

1a creació
Aqordai
de la Institució
de
"patr'onat
I'Emisscira
de Manresa Ona-7 Rádio",
Municipal
com a Fundació
quina modalitat
de Servei,
PúbIica
gestora
es va adoptar per
acord plenari
de 25 de naig del 1984.
2n.tució,
i

que hauran
Aprovar
eIs Estatuts
que sracompanyen a lrexpedient.

1a relació
3r.Aprovar
de béns i
gü€ srafecten
municipalr
a Ia finalitat
sradjunta
al dictamen."

de

drets
del

regir

la

fnsti-

de titolaritat
patronat,
i que

que sempre s I ha abstingut
EI Sr.
i Oller
Balet
diu
en
e1s temes
de lremissora
perqué fins
ara 1a seva instal.1ació no ha estat
perbr coÍl que srhan llegit
aprovada,
i estu:
diat
els
deI patronat,
Estatuts
dóna algunes
suggeréncies
per si es volen acceptar.
g, aparEs refereix
als articles
tat e) r-en qué 1a paraula
de substituir-se
"proposarrr hauria
per la de rrsotmetre";
article
16, en qué a1 tractar
de perni d€i disones -concretes haur:-ia .d'aiegir-se
1r especif icació
f erentqs
tgn4é'hcies";
art j-cIe 18, que es. ref ereix
a Ies Com
i
s
s
i
o
n
s
d
'
e
t
r
e
b
a
l
I
.
,
p
a
r
a
u
l
a
a
f
e
g
í
r
h
i
1
a
plura"
i
n
t
e
g
r
a
c
i
ó
''lista";
aiticles
1í i 22r f,€ferents
a Iraportació
municipal
i que representen
una cárrega per aI pressupost
de Ia ciutat
al mantenir
els serveis
de' I I ernissora i ar ticre
20 r r€ferent
a la concertació
d'operacions
de tresoreriar
gu€ no haurien
d I autor itzar-se
que eI patronat
fins
própia
no tingui
vida
peI najor
endeutament que representa;
i article
r
e
f
erent
25,
aI destí
aels beneficis.
Finalitza
1a seva intervenci6
que 1a seva posició
dient

3.684

davant, d'aguest

dictamen

és dr abstenció.

El Sr. Solano i Ar¡ningau diu que el seu Gr up se pre s'ha
perqué noe
abstingut
en les despeses de lrEmissora
tava legalitzada,
peró que si ara eI patronat
está a punt de legalitzar-se,
votará
afirmativament
eI dictamen.
que aquest dicEl Sr. Esquerré
i Victori
intervé
dient
tamen expressa
que ONA-7 sigui
Ia voluntat
una Emissora 1egal i que per aixó presenten
púlraprovació
de la fundació
que regirá
blica
aquest servei
i e1s Estatuts.
Més endavant
patronat.
peI' que fa
srhauran
drelegir
els membres draguest
a les
q
u
e
intervencions
del Sr . Balet
diu
els
Estatuts
han
devaüuts
estat
i aprovats
que era
amb un Pre-patronat
1a
gent que básicament
formará aquest Patronat,
dins eI qual hi
ha un membre del seu grup municipal
que també va acceptar
eI
r edac tat .
En lrarticle
que el patronat
9 queda ja assegurat
está
sotmés a lrAjuntament
com diu també lrarticle
26. En els arja ve garantit
ticles
politic
16 i 18 el pluralisme
en e1 4
art.
i 5é'. que és Ia preocupació
del sr. ¡ánet.
En el patronat
hi
estaven
representats
e1s grups municipals
de forma
proporcional.
" 19 , 2 2 r i 2 0 r e f e r e n t s
Els articles
a la preocupació
económica,
creu que és una qüestió
po1íde criteri
tic.
Pel que fa a Irarticle
25r Do només hi hauran aportaque permet dt altres
cions
municipals
sino
aportacions.
Es
tracta
de que e1 Patronat
tingui
uns comptes equilibrats.
EI Sr. Balet
i Oller
diu que no ha presentat
cap esmena
i que no va contra
que'ha
eIs Estatuts
i que 1,únic
fet és
aprotar
quan lrEmissora
suggeriments;
estigui
legalitzada
no
tiridrá'cap
inconvenient
en cara qüe el preocupa el tema econónic.
Sotmés eI dictamen
a votac ió és aprovat
favor
grups del pSC-pSOe i CiU
emesos pels
cions de Ap-pDp-UL.
6.-

HISENDA

I

per 2'l vots
a
dues absten-

ADMNISTRACIO

Seguidament
debat i votació
6.1.

i

per
eI dr. AIca1de disposa Ia lectura
conjunta
dels dos dictanens
següents:

al

seu

DICTAMEN SOBRE CONTRACTACIO DE LIASSISTENCIA
TECNICA DE MANTENI¡{ENT DE LIEQUIP DE LIORDINADOR MUNICIJ
pAL Arr[B LA SOCIETAT HEWLETT PACKARp ESPAñOLA S.A.

Irexpedient
dels contractes
Considerat
de Manteniment i
Suport
de lrOrdinador
Flunicipal
i de conformitat
amb lrinforme favorable
emés per Ia Cap del Departament drlnfornátic E rr e l p i e s i d e n t
de 1a Conissió
d'Hisenda
i Adninistració,
té a bé proposar
al PIe de I'Ajuntament,1'adopció
dels
següenLs:

2 9 73 75

ACORDS
amb Ia Societat
Contractar
Hewlett
Packard Espa"1er.
ñola,
lr assisténcia
técnica
de t'fanteniment i Suport de
S.A.,
i
de
de
Ir Equip
1r Ordinador
Municipal
Ilardrdare
Sof ware
lr1 de Gener de
compres entre
IIP-3000, Série 42, pel periode
'per
un preu total
de
1 .98 5 i el . 3'l de Desembre de 1 .985 r
gue será abonat en un sbl pagament que és
2.750.541'-ptes.,
primer
din'tra
del
de I'any
fará
efectiu
semestre
1.985,
drlnd'acord'amb
lr informe
emés per 1a Cap del Departament
fornática".
pro jectes
els
de
contracte
n9
Apr,ovar
50399
" 20n.
(of ertes
i
i
0'399301 03993018
ng 7000050399
0399301C)
(oferta
que s I adjuntan
i
anexes,
en aquest
7 O O 1 ' /0 3 9 9 0 2 3 )
reguladors
dictamen,
del Servei
de l{anteniment
i Suport
de
i
de
de
1'Equip
1r Ordinador
Municipal
Ilardware
Sofware
HP-3000, Série 42 gue sIadjudica".
per a Ia
Ia Senyor Alcalde
Facultar
"3er.
per la conplinentació
Ia documentació
necessáriá
dient".
.2.

DICTAIT{EN SOBRE MoDfFICACIo

DEL

signatura
de
de lrexpe-

CONTRACTE

.DE

MANTE-

Mffi_-

per
f informe
subscr it
Ia
Atés
Cap deI
Departament
'sobre
d'rnformática,
Ia conveniéncia
de modificar
el conde manteniment
i suport
de IrOrdinador
tracte
Municipal,
el
de 1a Comissió drHisenda
i Adninistració,
té a bé
President
proposar
al PIe de 1'Ajuntament,
I'adopció
dels següents:
A C'O'R

D S

de Manteniment
Í Suport de
" 1er. li[odif icar eI contracte
de Ir Ordinador
Hardware i Sofware de I'Equip
adtvlunicipal,
judicat
a 1a Societat
Herdlett Packard Española,
S.A. , corresponent
aI present
exercici r érl el sentit
dr introduir
un
temps náxin de 4 hores en la reparació
draveries
en lrUnitat
de Procés i Discs,
i mantenir-1o
a'"dia
Central
següent" per
pantalles
produit
impressores,
e
i
canviar
I I equip
de
HP-3000 , Sér ie 30 a IIP-3000 , Sér i e 42 r f,€sultant
un saldo a
favor de ltAjuntament
de 13.202r-ptes.,
dracord
amb I'informe emes per Ia Cap del Departament drlnformática'.
a IIewIett
" 2on. Requerir
gament a favor de I'Ajuntament

Packard
de les

Española,
S.A. ,
13.202r-ptes.".

eI

pa-

aI Senyor Alcalde
de
"3e'r. Facultar
Fer a 1a signatura
Ia documentació
per 1a complimentació
necessári'a
de lrexpedientt'.'

6AS

Sotmesos
unan initat.
7.-

ambdós

a

dictamens

votació

són

apr ov

SECRETARIA GENERAL

1a
disposá
Alc a lde
Sr.
Seguida¡nent eI
sense peijudici
següents pel debat
dictamens
Lació per separat
si ai xí es sol.licités.
7 .1 .

DICTA!,TEN SOBRE

CONTRACTACIO

DE

dels
lectura
3
de 1a seva vo-

RAFAEL

CONTRERAS

} , T A R T I N E ZC O M A P E O A } , 1 BD E S T I A L A B R I G A D A D E J A R D I -

jubilat
funcionari
el
JOsEP GUBERAtés que havent-se
tasques
de j arcliner
NA que realitzava
, és necessár ia Ia
i donat que pe1
d'un peó que e1 substitueixi,
contractació
amb eI vist
i
de Serveis
i Manteniment,
Conseller-Delegat
ha esi AdninisLració,
plau del Tinent
drllisenda
drAlcalde
proposada la contractació
del senyor RAFAEL'CoNTRERASi
tat
peró que ja'havia
treballat
MARTINEZ, que estaba en atur
Comunide Manteniment dins els plans de Treballs
a I'Unitat
táris.

ral,

dr Administració
emés pel
I'informe
Técnic
vist
i Personal.
Cap d."f Negocíat de Patrinoni

PIe,

Aquesta
Secretaria
General
del següent:
I'adopció

A

c

o

R

proposa

a

Gene-

I-Ajuntament

en

D

'

labora1,
a Ir empar deI que
en régin
1 .- Contractar
i 1r ar1989/1984, de 17 droctubre,
disposen el Reial Decret
i pel
de 6 d'octubre,
ticle
25.2 deI Reial
Decret
3046/77t
'
l
i
el 30
per íode comprés entre el ilia 1 de desembre del
.984
al senyor
R A F A E L C O N T R E R A Si T i A R T I I I B Z ,
de maig del 1.985,
peó , i per les retribup.rofessional
de
amb 1a categoria
srespecifiquen.:
cions gue a continuació

Sou mensual
de Nadal
Extraordinária
de JuIioI
Extraordinária
en beneficis
Paga de participació
Paga droctubre...
rebrá
antiguitat
Tanmateix
per cada bieni
i dd *2'l08#pessetes

part

les
Totes
proporcional
7 .2

2 9 73 76

64 .2 89 , -Ptes.
. 50.416 t-ptes.
50.416r-ptes.
( 1er.Trim)
33 .764,-ptes.
7.900 r-Ptes.
a raó
de
# 1054+pessetes
per cada quinqueni.

pagues
extraordináries,
gue corresponguin.
"

s I entenen

en

Ia

DICTAIT{EN SOBRE CONTRACTACIO DE PERSONAL PER A REAI
L I T Z A R L E S O B R E S C O T I { P R E S E SE N E L I V P L A D O C U P A C I O

2A FASE;

SUBVENCION-AT PER LA GENERALITAT.

P,el Conseller
de Manteniment
oelegat
i
Serveis,
amb el
vist
i plau
de1 Tinent
drAlcaIde
drHisenda
i Administració,
s I ha comunicat
a aquesta
ia General,
Secretar
1a necessitat
de contractar
a dos oficials
tots
2e i a 2 peons ordináris,
e11s
de construcció,
a fi
i
efectes
dresgo'tar
Ia
subvenció
per 1a Gen'eralitat
atorgada
pel
de Ca'talunya
IV pla
drOcupac ió.
güer
dracord
Atés
amb e1 Decret
de ltAlcaldia
de data
del
14 de novembre
no és necessária
1983,
1a realització
de
proves
ja
prévies,
selectives
que el personal
ha estat
faciper
Iitat
IrOficina
de lrI.N.E.M.,
plau
amb el
vist
i
deI
dd TrebaII
Departament
de Ia Generalitat
de Catalunya.
Aguesta
dracord
Secretaria,
amb e1 que disposa
Irarticle
25'.2 deI
Reial
Decret
de 6 droctubre,
sobfe
con3046/77
proposa
tractació
laboral
i tenporaL;
al pIe
de la Corporació
I'adopció
deI
següent
:

ACORD

que a continuació
al personal
es relacio" Contractar
rr€rr pel per íode comprés entre
I | 1 de desembre de1 1984 i el
del
28 de de febrer
i pel
1.985,
cárrec'i
sou que tanbé
per a realilzar.
sf especifiquen,
les obres compreses en eI IV
Pla d'Ocupació
2e fase,subvencionat
per la Generalitat
de
Catalunya:

OFICIALS
---

2A

VALENTIN TRECII GALOBART.
ALFONSO PRADA CABEZA.

pessetes/hora.
SOU s #403r70*
corresponent
Salari
preu/hora
deI Conveni de 1a Constrdcció
vigent.

al

PEONS ORDINARIS.
ANTONIO POZO i CANO.
ANTONIO FERNANDEZ RAMIREZ.

SOU
preu,/hora

del

Tots
neial
7 .3

:
corresponent
SaIari
*367t'--*pessetes/hora.
del Conveni cle la Construcciúo
vigent.
de confornitat
Decret
3046/77,

amb e1 gue disposa
de 6 d'octubre."

lrarticle

aI

25.2

D I C T A T T , T E NS O B R E C O N T R A C T A C I O D E P E R S O N A L P E R A R E A LITZAR LES OBRES COMPRESES EN ELS PROJECTES ACCEP-

896

TATS I FINAN ATS PER LITNEM
C O N SI S T E N T S
DE MILLORES D ACONDI CIONA¡,IENT DE LA CIUTAT

Atés
oirecció

que

per

General

resolució
de

de

lrInstitut

8 de

febrer

Nacional

deI

1.98[

d,Ocupaciór/

a"

la

per

la

que
srestableixen
les
bases
de
1a
col.laboraci
entre
lr I.N.E.M.
i les
per a la realització
Corporacions
Locals
per a treballadors
drobres
o serveis
desocupats,
es va fer
pública
una convocatór ia per
a concessió
de subvencions
destinats
a Ia contracLació
de treballadors
desocupats
i a
que aquest
Ia
Ajuntament
es va acollir,
nitjangant
acord
plenari
passat i quin acord ha estat
de 26 droctubre
acceptat per IrI.N.E.M.,
mitjangant
escrit
de 6 de novembre, concedint
una subvenció
de *6.9 48.455 r-#pessetesr
per a lrexecució d'obres
de determinats
projectes.
gue eI personal
Atés
a contractar
ha estat
facilitat
per lr Oficina
de Có1.locació
de 1r I.N.E.M.,
i que es té en
compte lrinforme
del conserler-Delegat
de Manteniment
i serveis.
que disposa
Atés
I'articl
e 25 en eI
seu apartat
Z,
der Reial
Décret
3046/77 | de 6 cl|octubre
sobre contractació laboral
i temporal,
i tenint
en compte els
salaris
vigents
per a cada una de Ies categoríes
laborals
quina contractació
es proposa.Aquesta
proposa
Secretaria
General,
a
1'Ajuntament
en pIe,
lradopció
ilel següent :

ACORD

que a continuació
al personal
" Contractar
es relaciona, pel per íode comprés entre I | 'l de desembre del 1984 i el
28 de febrer
del 1.985,
i pel chrrec
i sou que tanbé srespeper a realitzat'
cifiquen,
Ies obres compreses en els projectes que han estat
per Ir I.N.E.M.
acceptats
i financiats
segons Irescrit
de 6 de novembre passat,
i que consisteixen
en
obres de
millores
dracondionament
de la Ciutat:

OFICIALS

23

RAMON CODINA i VILADRTCH.
DOMTNGODOMINGUEZ ROMAN.
JUAN PUIG II{OLGOSA.
LUIS CASTAÑE PLANAS.
ELOY MARIN ESTEBAN.
FERNANDO FAJA PUIG.

aI

SOU :
preu,/hora

2 9 73 77

pessete srlhor a.
Salar i
cor responent
#40 3 | 70#
deI Conveni de Ia Construcci6
vigent.

PEONS ORDINiRIS.

FERNANDO ITERNANDEZARTACHO.
FRANCISCO IIERNANDEZ SANCHEZ.
FELIX SI!4ON TTERNANDEZ.
JUAN CRUSELLAS FORNS.
JUAN EIERNANDEZAUTOR.
FRANCISCO GUTIERREZ AGUILERA.
MANUEL DORADO GARRIGA.
JUAN LOPEZ GONT,ALEZ.
ANTONIO BEJILLO SANCITEZ.
RAMON PEÑA DURAN.
ANTONIO BELIJIDO SERRANO.
JOSE RAMIREZ REINA.

SOU
preu/hora

del

Tots
Reial

correéponent
:
Salari
*367'--#pessetes/hora.
del Conveni de 1a Cbnstrucciúo
vigent.
de conformitat
Decret 3046/77,

Sotmesos
unanimitat.

8..

aIs

a

votació

eIs

tres

dictámens

Irarticle

són

25.2

aprovats

per

ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

Seguidament el
tres dictámens
8.1

amb e1 qUe disposa
de 6 droctubre."

a1

Sr. Alcalde
següents:

disposá

que

es

donés

lectura

DICTAMEN APROVANT LES OBRES DE DESMUNTATGE I MUNTATGE NOU DE LA CASETA METAL.TICA
DE LIABOCADOR QUE
C
O
M
P
A
C
T
A
D
O
R
A
.
L
A
UBICA

projecte
pels
drobra
Atés
el
ordinária
redactat
servei
técnics
municipalsrreferent
1es obres de desmuntatge i no
a
que ubica I
de I¡abocador
muntaLge de Ia
caseta metal.lica
compactadora
d
i
n
t
r
e
o
b
r
e
s
d
e
l
e
s
d
r
a
c
o
n
d
i
c
i
o
nament
d
,
Iresmentat
abocador , amb motiu dels desperfectes
causats pe
pluges.
Ies darreres
jurÍd
Atés I'informe
emés pels serveis
que procedeix
tant
1a seva
aprovació
ració com obra municipal
ordinária.
*Aques-ta

Al.ealdia
ha
Presidéncia
I'adopci'ó
Corporació
del seguent

de

ics municipals,manifes
pel PIe de la
Corpo-

demanar

aI

Ple

de

1a

ACORD
e1 projecte
drobra
municipal
ordinária
redactat
"Aprovar
pels
serveis
t,dcnics
referent
municipals,
a les
obres
de
desmun- tatge
i nou rnuntatge de 1a caseta
metal.lica
de
lrabocador
que ubica
Ia compactadora,
amb un pressupost
de

163?

dintre
de Ies obres dr acondicionament
e Ites98.970 | -ptes
pel materiaf
municipal,
necessáries
mentat
abocat
abocador
en aqueIl
nou in- dreü
durant
tres mesos i per algfuns desper
pluges,
perfectes
les darreres
de corformiocasionats
tat
amb el que disposen
lr article
del- Reglament de Pla67
nejament Urbanistic,
de 23 23 drabril
de 1978, i Ia Disposique
de 1a Llei
ció
Derogatbr ia
40/'1981 | de 28 d I octubre,
expressament
ha derogat
lrarticle
132 deI Text Refós de
la l,lei
de Régirn Local,
de 24 de juny de 1955" .
8.2
D I C T A } , I E NA P R O V A N T E L P R O J E C T E D I O B R A M U N I C I P A L O R -

o"ñ
s p c o N , l r u R , p F c o N T E N c r o A L , , A B O C A p O RM U N T C I p A L .
projecte
pels
Atés
el
drobra ordinária
redactat
servei
técnics
municipals,
referent
a Ia construcció
d'un segon
mu
de contenció
a
l'abocador
municipal,
dintre
de Ies
obre
d'acondicionament
de
Ir esmentat
abocador,
amb rnotiu
deI
pluges.
desperfectes
causats per les darreres
j ufidics
emés pels serveis
Atés lrinforme
tant que procedeix
1a seva aprovac ió pel
com obra municipal
ordinária.
Aquesta
por ac ió

Alcaldia
Presidéncia
ha
I I adopc ió deI
seguent

de

municipals,manifes
PIe de la Corporaci

demanar

aI

PIe

de

la

Cor

.ACORD

nAprovar

eI projecte
dr obra municipal
pel
ordinár ia redactat
municipals rref erent a 1es obres de construcser-veis técnics
ci'ó d'un segon mur de contenció
a I'abocador
municipal
, amb
pressupost
ptes,
un
de
de
dintre
Ies
obres
7 64.437 | dracondicionament
de lresmentat
abocador municipal,
necessáp
e
l
i
e
s
i
a
I
r
mater
abocat
en aqueII
durant
nou indret
tres
mesos i per alguns desperfectes
per Ies darreres
ocasionats
pluges
amb eI que disposen
Irarticle
67
, de confornitat
del
de Ptanejament
neglament
de 23 d'abril
de
Urbanist.ic,
i 1a oisposició
1.978
de la LLei 40/ 1981, de 28
Derogatória
d'octubre
expressament
lrarticle
132 deI
, que ha derogat
de 1a LLeide
Text
Refós
de 24 de juny
negin
Local,
de
1955" .
8.3

DICTAMEN APROVANT EL PROJECTE DIOBRA MUNICIPAL RE.
FERENT A L'OBRA CIVIL
PEL CANVI DE SITUACIO DE ,LA
CASETA METAL. LICA DE L I ABOCADOR I,ÍUNICIPAL.

d'obra
ord inár ia redactat
pels serveis
Atbs el projecte
téc
nics municipals rreferent
peI canvi
a 1r obra civil
de situaci
gu€ ubica I
de Ia caseta metal.lica
de I I abocador
munic ipal,
compactadora,
dintre
de Ies obres dr acondic ionament de lrabo
cador municipal

2 9 73 78

juridics
Atés
1r informe
emés pels
serveis
municipals
que procedeix
pel
manifeqtant
la seva aprovació
PIe de I
com obra rnunicipal
Corporació
ordinár ia.
ha de demanaral PIe de la
Aquesta Alcaldia
Presidéncia
Corporació
t'adopció
deI seguent

ACORD

peI
drobra municipal
ordinária.redactat
"Apr.ovar eI projecte
pel can
serveis
técnics
referent
municipals,
a lrobra
civil
de la caseta metal.lica
vi de situació
de lrabocador
munici
paI,
p
r
e
s
supost
ptes,
u
n
de l'es
amb
d e ' 17 0 . 4 0 5 r dintre
o
bres d'acbndicionament
de lresmentat
D€
abocador municipalr
cessáries
nou
indret
duran
abocat en aquell
Pel material
per 1es
tres mesos i per alguns desperfectes
ocasionats
da
pluges,
rreres
de confornitat
amb eI que disposen
1'articl
de 23 drabril
d
67 del Reglament de Planejament
Urbanistic,
de 1a LIei
1978, í Ia Disposició
oerogatória
40/1981, de
2
df oetubrergue
ha derdgat
expressament Irarticle
132 del Tex
fós de la l,lei
de Régim Local,
de 24 de juny de 1955".

Es sotmeten
a 1a prévia
dictamens de manera conjunta

declaració
dr urgéncia' eIs tres
i fou abastada per unanimitat.

Seguidament es sotrneten a votació
per unaninitat.
bé foren aprovats
PeI Sr.
següents:
8.4.

AIca1de

es

disposá

Ia

els

lecLura

DICTAMEN DECLARANT LIEXCEPCIO

DE

3 dictamens

dels

i

tam-

3 dictamens

LICITACIO

PER RAO

LA 39 FASE DE LIABOCADOR MANCOMUNAT, DESMUNTATGE I
NOU MUNTATGE DE LA CASETA METAL.LICA

Examinat I'expedient
de contractació
de les obres de la
d
e
I
r
A
b
o
c
a
d
o
r
F
a
s
e
M
a
n
c
o
m
u
n
a
t
d
e
'
M
a
n
r
e
s
a
i Comarca, con3e
sistent
en el Desmuntatge
i nou Muntatge
de la Caseta tvleque ubica
taI.lica
de lrAbocador
1a Compactadora,
aquesta
té a bé proposar
lradopció
Alcaldia
al Ple de I'Ajuntament
dels següents:
ACORDS
per
Irexcepció
de licitació
rao de l-a
Declarar
"1er.
quantia
p
u
n
t
dr acord
qnb 1r art.
deI
n9
1 ' 1 7 -1
4art.
R.D.
en concordáncia
amb 1a LIei
3046/7 7 de .6 drOctubre,
40/81,
per_.a la contractació
de 12/1'l/81 . i R.D. Liei
Orlre
24/82,
ltancomunat. de Mande. Ies obres de Ia 33 Fase de IrAbocador
resa i' Cgmaria r. consistent
e n e 1 D E S M U N T A T G-E; . r N o U M U N T A T G E
DE Lh cAsE'TA METAL.LTCA DE L'ÁBocADoR euE uB'rcA LA coMpAcrAque sraprova
D O - R A ,d ' a c o r d
amb el projecte
técnic
en aquesta
sessió,
i adjudicar-Ies
a I'empresa
E S T R U C T U R E SV I L ,
S.A.

sa8

-C.I.F.

fol

nQ

A-08-6641'12-,

ng 23-25

de Manresa,

domiciliada

per

aI

un pressupost

carrer

San

de 98.9

Cr istór-ptes.,

establint-se
un termini
d I execució
de 30 d ies,
mptats
a
partir
de Ia data de notificació
draquest
acord,
i un. termini de gatantia
de 2 mesos, comptats
a partir
de 1a data de
Ir informe
provisional,
de recepció
d'acord
amb I'informe
enés per lr Arquitecte
Municipal".

'2on.

Facultar
per a 1a signatura
al S.ryo,
Alcalde
de
1a documentació
necessária
per la complimentació
de lrexpedient".
8.5.

DICTAMEN DECLARANT LIEXCEPCIO
DE LICITACIO
PER LA
CONTRACTACIO DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA CONS-

T R U C C I O D I U N I I { U J T . D EC O N T E N C I O A T I A B O C A D O R
Examinat lr expedient
de contractació
de les obres de la
M'ancomunat de Manresa i Comarca, con1a fase de IrAbocador
sistent
en 1a construcció
drun mur de contenció
a lrabocador., aquesta Alcadia
té a bé proposar
at ple de I. Ajuntament
I' adopc ió dels següents:
ACORDS
per
Declarar
I I excepció
de Iicitació
rao de Ia
" 1er.
quantia
d! acord
amb I'art.
117- 1 punt
4art..
del
ng
R.D.
en concordáncia
3046/77 ile 6 drOctubre
amb Ia Llei
4O/81,
i R.D.Llei
per a la contractació
Ordre de 12/11/81
24/82,
de
les obres de 'la 1e Fase de 1r Abocador Mancomunat de lrlanresa
i Comarca, consistent
e n I a C O N S T R U C C I OD r U N ¡ , l U R D E C O N T E N que sraproC I O A L T A B O C A D O R ,d r a c o r d a m b e l p r o j e c t e
técnic
p
l
e
n
a
r
i
a
,
va en aguesta
sessió
i
aitjudicar-les
aI
Senyor
do¡niciliat
aI carJORDI ¡4AS PU.Ic, amb D.N.f.
n9 39.270.546,
rer S. Joan drEn Col1 ng 42-44 de Manresa, per un pressupost
de 764.437r-ptes.,
dracord
amb lrinforme
emés per lrArquitecte Munic ipaI" .
n2on.

particulars
Aprovar
1es condicions
económico-adninistratives
i
técnico-facultatives,
que regiran
la
contractació
de les ob.res de la 1c Fase de 1r Abocador Mancomunat de Manresa i Comarca, consistent
e n 1 a C O N S T R U C C I OD r U N
M U R D E C O N T E N C I OA L T A B O C A D O R , f i x a n t
una garantia.defintiva
de 30.577 | -ptes. , dr acord amb eI plec
de condicions
tipus
aprovattr.'
'3er.

per a Ia signatura
Facultar
al Senyor Alcalde
de
per 1a complimentació
1a documentació
necessária
de I¡expedient".
8.6.

DICTAIT{EN DECLARANT L I EXCEPCTO DE LICITACIO
P.ER LA
C O N T R A C T A C I O D E L N O B R A C T V T L P E L T R A S L L A T D E L A *C A qEqA ITÍETAL.LIC_A DE LTABOCADOR
Q U E U B I C A L A colrdPAcTADORA

Examinat

2 9 73 7I

lrexpedient

de contractació

de les

obres

de 1a

2a F4se de lrAbocador
Mancomunat de Manresa i Comeirca, conpeI trasllat
sistent
en lrobra
de 1a caseta metal.lica
civil
que ubica la compactadora,
de Itabqcador
aquesta Alcaldia
té
a bé proposar
a1 Ple de l'Ajuntament,
I'adopció
dels
següents:
ACORDS
per rao de 1a
1'excepció
de licitació
Declarar
"1er.
quantia
dracord
del
n9
amb lrart.
R.D.
117-1 punt
4art.
en concordáncia
amb 1a LIei
4O/81 |
3046/77 de 6 d' octubre,
per a Ia contractació
de 12/'11/81 i R.D. Llei
ordre
24/82,
Mancomunat de. Mande les obres de,Ia
2e Fase de IrAbocador
resa i COnarca, Consistent
en LTOBRA CIVIL PEL TRASLLAT DE
LA CASETA METAT.LICA DE L'ABOCADOR QUE UBICA LA COI,IPACTADOque sraprova
técnic
RA, dracord
amb el projecte
en aquesta
plenaria,
sessió
i adjudicar-1es
a 1'empresa
CONSTRüCCIONS
n9 A-08-591.075-,
F R A N C . E S CV I D A L '
S.A. -C.I.F.
domiciliada
de
al carreK
n9 12 de ManreQar per un'pressupost
Cervantes
d'execució
de 30
170.406'-p_tes. -, establint-se
. un termini
de la data de Ia notif.icació
dr a.di9s, comptats _a partir
quest ac-o-rd, i u4 termini
de garantia
de 2 mesos, comptats a
part,ir - de la
provisional,
data
de I I informe
de recepció
dr acord amb lr informe
emes per lr Arquitecte
Municipal.
a1 Sr.
efcafae
2on. Facultar
per
documentació
necessaria
1a
dient.

per a la signatura
de 1a
de Irexpecomplinentació

a la prévia
Es van sotmetre
de manera conjunta
tres
dictamens
mitat

declaració
dturgéncia
els
i .fou abastada per uqani-

Sotmesos
unan ini ta t.
8.7 .

a

votació

els

tres

DICTAI'{EN SOL.LICITANT

dictamens

són

per

aprovats

D E L I E X C T T { A ,D I P U T A C I O

DE BAR-

R--óE
Es va

llegir

el

dictamen

següent:

de Barcelonar
€n sessió
Atés que per lrExcma,
oiputació
plenaria
celebrada
el
dia
d'enguáhyr
28 de setembre
van
per a la concessió
aprovar-se
Ies bases generals
de subvenper a la instal. tació
de laborator is básics
cions
d'anhlisi
de variables
medio-ambientals
i eI .nodel de conveni a signar
amb els diferents
Ajuntaments.
Atesa la Memñoria annexa
ció que ha quedat esmentada,
pals.
Aquesta
Alcaldia-Presicléncia
que siguin
Corporació
aprovats

a Ia sol.licitud
pels
redactada

de 1a subvenserveis
munici-

ha de proposar
al
eIs
següents
acords:

Ple

de

la

i_6¿s

1er.
Sol.licitar
de lrExcma oiputació
de aarc$Ionar
€D
aplicació
de1 seu acord plenari
adoptat
en sessip
celebra
de1 proppassat
dia 28 de setembre,
lratorgament
favor
de
ItAjuntament
de Manresa druna subvenció
per un import
de
DUES CENTES SIS MIL TRES-CENTESpESSETES (206.313'-)
per la
conpra de material
de laboratori,
gue en Ia seva totalitat,
ascendeix
a quatre-centes
dotze-mir,
sis-centes
vint-i-cinc
pessetes,
justificativa
segons
fa
memória
pels
redactada
serveis
que s'adjunta
municipals
a1 present
Dictamen.
'tots
2on. Facultar
per 1a signatura
aI Sr.
Alcalde
de
aquells
documents que puguin
resultar
necessar is per lr obtenció
de lresmentada
subvenció.
Es sot.met a votac ió
abastada per unaninitat.
Sotnés
8 .8 .

eI

dictamen

1a

declaració

a votació

ées

dr urgéncia

aprovat

per

que

ées

unaninitat.

D I C T A M E N M A N I F E S T A N T Q U E L N A J U N T A T T { E N TD I S P o S A D E L S
'
TERRENYS, SERVITUTS,pERIvtIpOS , I AUTORITZACIONq pER
LA NORMAL REAI,ITZACIO DE LIOBRA FASES PENDENTS DE
LIACONDICIONAMENT DE LIABOCADOR MANCOMUÑAT.

#

Es va

llegir

dictamen

el

següent:

En complimentació
de les
instruccions
d I execució
del
Pla drAcció
ltunicipal
de 1983, de IrExcma. oiputació
de Barcelona,
aquesta Alcaldia
té a bé proposar
al pIe de lrAjuntament,
I'adopció
dels següents acords:
Ir{anifestar
"Primer.dels
terrenys,
servituds,
oficials
com particulars,
realització
de lrobra:

que I I Aj untanent
di,sposa en ferm
permisos
i
autor itzac ions,
tant
que són necessaris
per a la normal

F . A S ' E S P E N D E N T S D E L I A C O N D I C I O N A } T E N T D E L I A B O C A D O RC O N TROLAT IIIANCOMUNAT DE IIIANRESA I COMARCA
Tnclosa

en

el

p1a

d'Acció

Municipal

de

1983.

que el
projecte
Segon.Manifestar
técnic
de Irobra
referenciada
ha estat
sotmés a'1 a tramitació
reglamentária
i
aprovat
amb carácter
definitiu
amb data dé l3 de juliol
de
1984.
Tercer.L'Ajuntament
es compromet a solucionar,
al seu
qualsevol
cárrec
exclusiu,
incidéncia
gu€r
pel
que fa
a
1r anterior
acord,
sobrevingui
abans de 1r inici
de Ies obres
o durant
la seva execució."
Es sotmet
a votació
abastada per unanimitat.
Sotmés el

297380

dictamen

'a

1a

declhració

votac ió

dr urgéncia,

és aprovat

per

que

unanirnitat.

és

8.9

DICTAMEN INTERPOSANT RECURS CONTENCIONS AD.MINISTRA.
TIU CONTRA LA RESOLUCIO DEL TRIBUNAL ECONOMIC ADMI-

rm

eI dictamen següent:
Es va llegir
recurs contenciós-administratiu
contra
la ReInterposar
so.ució
deI Tribunal
Econbmic-adninistratiu
deI
Provincial
de Ia redia 1 1 de Juliol
de 1984, dictada
en lrexpedient
clamació
econbmico-administrativa
nún.
N-458/81,
Secció
incoada per JUAN COSTA ESQUIUS contra
1a liquidació
4ta.P.
nún 20.729 de lrlmpost
Municipal
sobre lrlncrement
deI Valor
dels Terrenys,
de quota 1.351.522r-ptes.
Es sotnet
a votació
abastada per unaniinitat
sotmés

el

dictamen

Ia

1

declaració

votació

8. I O MOCTO PRESENTADA PET

és

drurgéncia,

aprovat

GRUP DE CIU

per

la

qual

és

unaninitat.

REFERENT AL

DIPO.

en eIs Plens Ordinaris
Havent presentat
del vint-i-quatre de febrer
i trenta
dues mode marg draquest
any 1984,
1
a
n
o
v
a
cions
a
d
e
l
i
a
p
e
r
t
u
r
a
o
i
p
ó
s
i
t
.
M
u
n
i
c
i
p
al
_referents
no havent pogJ¡t en cap de les dues exposar els raonaments de
petició.
1a nostra
ja
nou mesos des de' e1 tancament
Atés que han passat
draquest
dipósit
i encard no liem rebut cap tipus
dr explicaque en el mes de geneir va ilir el Sr. A1ció de les gestions
que endegava i de les guals
calde
ens va prometre
mantindren I s informats.
eIs broblérnes
de Seguretat
Atés que vistos
Ciutadana,
que encara que no totsr
pensem
üo percentatge
respeitasble
per 1a manca draquest
venen donats
Dipósit
Municipal,
eIs
de1 Grup Municipal
de CiU, proposem aI Ple de la
eegidors
I''adopció
dels següents acords:
Corporació

de

1.- Tornar
inmediat.

a posar

en funcionament

eI

Dipósit

Municipal,

d'estudi
Crear
una Conissió
destinada
les
2.a cercar
per tal
alternatives
nés adients
de que 1a reobertura
abans
proposada sigui
efectuada
en les millors
condicions.

EI sr. Marsal i Muntalá diu que abans de votar
cia vol demanar a CiU que Ia re t.ir in perqué conta
dracabar
1'any es pugui portar
un acord sobre el
juntament
dels tres grups.
EI Sr.
deixar
clar
Sr. AIcalde

la urgénque abans
tema con-

que eI que voldria
i Armingau manifesta
Solano
eI
és que el que ha ilit
MarsaI ho va dir
el sr.
eI mes de gener i així
successivament
amb totes

3.S30

Ies esmenes que van presentant,
Ies quals es van v
a no urgents
i esper a que ara respectant
eI que s'hafdit
proposta
es presenti
al desembre.
i Muntalh
E1 sr.
MarsaI
respon que poden haver
seguit
per la premsa que sr han anat fent negociacions
per a solvenque té diferents
parts
tar
un problema
i creu que a final
drany haurá drestar
formalnent
resolt.
per dir
que és rnillor
Alcalde
intervé
pres'entar
EI sr.
per taI de debatre-ho
una proposta
niIIor.
El seu compromís
com Alcalde
és presentar
abans de finals
drany aquesta proposta Su: es trameterá
abans, perqué eI debat sigui
nés ric.
i !{uiltalá reitera
Marsal
EI sr.
la seva proposta
de poder presentar
una moció conjuntament
sobre aquest tema, responent el Sr. Solano i Ar¡ningau que fa ja un any gue esperen, per tant no els ve drun mes.
prévies
de Ies
intervencions
Després
a Ia
declaració
dr urgéncia,
no es produeix
1a matei-xa, per ser retirada
Ia
noció pel grup de CiU, que lrhavia
presentat.
8.11II{OCIO
CIPAL

DEL GRUP DE CIU REFPRENT A LIORDENAN9A
REGUTADORA DEL SERVEI DIAUTO-TAXIS

MUNI-

Atés que en data 31 de marg de 1981, lrOrdenanga
MunicipaI reguladora
del Servei
drAuto-taxis
va establir
la data
de 1r1 de gener de 1985 com a Iínit
perqué els vehináxin
pintats
cles estiguin
de blanc.
Atés que en aquest
espai
de temps ha disminuit
en un
percentatge
eI nivell
de serveis
dels taxistes
manresans que
es podria
fixa
en un 50 I menys de treball.
I per altra
banda els costos dels vehicles
nous han sofert
un increment
important.
Ateses les consideracions
arriben
a la conclussió
de que
una part dels vehicles
dr auto-taxis
de lltanresa no hauran assolit
eI dia 1 de gener de 1985 el nivell
que
d'amortitzací6
quan es va fixar
era de preveure
pér canviar
d
t
a
I
a
l
í
m
i
t
eI
'de
color
1s seus vehicle s, i que en r eal i tat
s I han anat canque
viant
de
color
a
rnida
s I han
anat
canviant
els
vehicies.
En raó
Corpor ació

de tot
aixó,
€1 giup de ciu proposa
1-'adopció dels següents acords:

al

ple

de

la

als propietaris
" 1.- Donar un marge de temps suficient
dels vehicles
destinats
perqué puguin
s
e
r
v
e
i
d
r
a
u
t
o
t
b
x
i
al
p
e
l
s
anar canviant
q
u
e
els colors
acutals
fixa
lrOrdenanga
M U ni c i p a l c o r r e s p o n e n t . "
En pr iner
géncia que és

297381

ll-oc es
abastada

sotmet a votació
per unanimitat.

Ia

declaració

d'ur-

que eI fet que els ha
El Sr. Solano i Armingau manifesta
que en el moment queden
animat a presentar
la noció ha estat
pintats
pocs taxis
que no estiguin
de blanc.
EI dia
31 'de
pintats
marg es va dir que havien dr estar
en blanc i anb una
blava com a data ¡náxi¡na el dia 1 de gener de 1985, i
ratlla
perqué quatre
taxistes
d'lacord
tots
els
hi van estar
anys
treballaven
i es canviaenrera els taxistes
eI doble drara
ven el cotxe cada tres anys. Quan va sortir
aquesta disposidonava temps a comprarcotxe i'eIs
ció acabaven drestrenar
peró els que feia pocs mesos que lrhavien
1o de color
blanc,
que no han fet
per
estrenat
esI troven
els
Km.'suficients
que només
podria
i canviar
e1 vehicle.
dir
amortítzar
Se'ls
pintant-1o
peró no és tant
fáno tenen pas de canviar-1o,
perqué pel taxista,
i
ci1,
el taxi
és una eina de treball,
nrhi
ha uns quants que estan a puht de jubilar-se,
si
ara
serls
obliga
a pintar-1o
de blanc perqué si no no treballen,
que quan es jubilin
es trobaran
a1 cap de 6 o 7 mesos el
haruá baixat
de valor.
cotxe,
al ser repintat,
A nés són uns
que no donen cap mala inatge
per
nets,
taxis
a Ia'Ciutat,
del
1a opció
de canviar
eI color
aixb
demana donar-els-hi
cotxe quan serl
canviin.
Seria una ajuda per aquests' trebalIador s autónoms.
que eIs
i Diars
diu
taxis
són un
El
Torradeflot
Sr.
i cornplicat
a Manresa.
col.lectiu
conflictiu
seEl procés
guit
lr any 198 1 al aprovar-se
sr iniciá
lr ordenanga i hi van
taxistes.
estar
dr acord el greni
i els
nr hi
Posteriorment
que han fet
I'esforg
han hagut
de pintar
eI cotxe.
Fa un
de 1983 r es va aprovar
dnyr lroctubre
auna nova ordenanga
on es recollien
unes modificacions
també acordades pel gremi
que Ia experiéncia
i lrAjuntament
havia
donat;
ningú es va
queixar
del color
ni de Ia data.
Ara no ho poáen motlificar
perqué no hi ha unaninitat
entre els taxistes
al demanar que
p
e
r
q
u
e van canviar
i
noes canvii
el color,
consideració
als
que els altres
de color
a1 seu dia no podem permetre
no ho
facin,
i per aixó no podem admetre aquesta moció.
dient. que e1 gue no
Et sr.
Solano i Armingau s'expressá
pot fer
g
r
u
p
dé govern que siel seu
és demanar a lrequip
gui
pe'ró han de tenir
generós,
en compte que cap taxista
p
e
r
canvia eI cotxe
canviar
eI color,
sino gue només canvia
p
e
r
q
u
é
pe1i toca fer-hor
eI cotxe
llavors
canvia eI colorr
que es refereix
rb aquests
taxistes
als
la
moció,
se | 1s
obligará
a canviar
el color
sense necessitat
de canviar
eI
per aixó aquesta noció preten
cotxe,
beneficiar''aIs
afectats
sense perjudicar
a ningú.
que en e1 tema
i Muntalá
intervé
E1 sr.
Marsal
dient
dels taxistesrés
un dels tenes en que I'Ajuntament
ha donat
més proves de generositat
a la história.
Quan va comengar la
problernáticar
€s posá sobre
1a taula
de temes
una série
con eI color,
taxímetre,
etc.
i encara no hi havia
el Sr.
a I'Ajuntañent
Solano
amb ells
fent-se
i es van negoc iar
quedant
problémed
I'ordenanga,
puntuals.
tres
o quatre
EI

18 31

sr.
Perez Picas
va estar
negociant
per
amb ells
1os. Lrordenanga
va ser assumida, peró evidentment
es
fothon
preguntá
si els tres
o quatre
taxisLes
de sempre I'a cumplirien.
va dir que era un reglament
L'Ajuntament
aprovat
i per
tant
tothom
havia
de cumplir-1o.
Anb eI
sr.
Torradeflot
srhan tornat
a introduir
modificacions
a la vista
de lrexperiéncia
i ningú va esmenLar et color.
poc han
Ara que falta
sortit
novament eIs mateixos
peró és
t.res o quatre
cassos,
que si esperessim
més temps aquests cassos tornarien
a.sortir.
IIi ha un compromís entre
eI
col.Iectiude
taxistes
i
I'Ajuntament
i.tenim
1a obligació
moral
de que lracord
es
porti
a Ia práctica
que en les
EI Sr.
Alcalde
manifesta
ordenances
costa
molt drarrivar
a uns acords conjunts
i fins
ara amb els gremis e1 que ha fet
1'Ajuntament,
és fer complir
les ordenanja que si
ces,
es comencen a fer
poden sorgir
excepcions,
complicacions.
Diu també.gue estaria
dracord
anb el Sr. Solano si fos una ordenanga inposada per 1'Ajuntament,
peró no
ja que es va fer dracord amb els taxistes.
és així,
. Sotmesa 1a mocÍó a votació
per 1Z vots
és rebutjada
en
contra
emesos peI grup del pSC-pSOE havent-se
obtingut
11
vots a favor
de la moció emesos pels grups de CiU i Ap-pDpUL.
9.-

PRECS,

PREGUNTES I

Es varen
AP-PDP-UL, i
pregunta

PROPOSICIONS VARIES

formular
dues preguntes
que són les següents:

per

part

del

grup

de

13

per aprovar,
antigues
o sia factures
Queden nés factures
que somi i perqué no es fa un seguiment
anteriors
a 1'anys
económic racional,
com és primer pagar deutes i no fer esper ar tant
als proveidor s. ?
Pregunta
Existeix
dor s;
del
es
aquests

2A
constáncia

deI

saldo

total
de préstems;
pot
saber
eI
montant
préstems ocasionaran.

total

total

pendent

dels

aIs

provei-

interessois

que

E1 Sr. Canongia i Gerona remet a1 Sr. Balet
Ies respostes que srhan anat fent sobre aquest tema en diversos
plens,
de totes
maneres ara comengara 1a discussió
dels pressupostos on es podrá fer
esment de tot
eI que demana el Sr. Bale t.
EI
jecte

Sr. BaIet
no esmenta

297382

que en aguest avant-proi Oller
manifesta
el que ell
va demanar i senbla que no se Ii

vulgui
donar fins
que arribi
el pressupost;
no enten perqué
no es poden avangar unes dades que quarsevol
empresa, mirant
només el sardo
ti
donarien,
i aquéi
no ho fan.
també er
preocupa e1 tema de les factures
ja que se ri
endarrerides
va dir que no nrhi
havia i en canvi qn van sortint.
per aixó
erl demana tant
sors una resposta,
que es faci
un seguiment
económic racional,
sense efectuar
tantes
despeses i pagar er
que es deu. pregunta
perqué no se li.pot
donar e1 totar
de
préstecs
si tant
sols és eI total
Q'una suma.
El
sr.
Alcalde
intiodueix
una qüestió
de procediment,
dient
que I'Ajuntament
té un ple on aprova un pressupost, que
executa lrequip
de govern,
i que hi ha també un tancament de
pressupost,
essent dos moments concrets
en que ilAjuntament
i lrAlcalde
donen compte.de ra bona o mara géstió
eáonórnica,
i és aquí on precissament
es pot demanar informació
de tot
aixó que dernana el sr.
ja que no es pot estar
Balet,
a cada
Pre demanat 1a mateixa
infornació;
per aixó hi haurá un pte
extraordinari
suficientment
per discutir-ho.
ampli,
El sr.
Balet
diu que.eqperar
d'un any
fer 1'Ajuntament,
no els que han de cobrer
defensar
eIs interessos
de tots.

a
i

lraltre
ho pot
est,am aquí p",

El sr. euig i soler
vor que consti
en acta que fa entrega drun exemprar der llistat
de feines
a ra representació
de
lrequip
de la oposició,
amb el prec de que su mirin
i su estudiin
adequadament.
I no havent-hi
més ass umptes
xecada
Ia sessió
essent
un quar_
quaI,
com a Secretari,
certi

tractar
e

de
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