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ACTA DE LA

SESSIO

PLENARIA DEL DIA 30 DE TIIAIG DE'1986
AMB CARACTER ORDINARI

acctal.

Alcalde-President
En Ramon Puig

Tinents
En
En
En
En

Soler

d I Alcalde

Carles Canongia i Gerona
Perez i Picas
Jordi
Pere Carnprubí i ront
MarsaI i l4untalá
Jordi

s

ConseIIer
En
Nr
En
En
En
En
En
En
Nr
Nr
Nr
En
En
Na
En
En
N'

i

Manuel Cano i Navarro
Agnbs Torras. i Casas
Josep Empez i Garcia
i Cors
Josep Griera
Raf el LIussi) i Torr a
CarIes Esquerré i victori
Josep Torradeflot
i Diars
i Iglesias
Josep Maria Calnet
Antoni-J.
SoIano i Armingau
Andreu Dal¡nau i Sitjes
Eduard Bobigas i Santasusagna
Marcel.li
i Corominas
Llobet
Pere Ribera i Setlarés
i Casajuana
Sabina Salisi
i Serracanta
Pedro Vilarasau
i Oller
Josep Balet
t'tosués
-i
:t:":
:':":

Absents

justificats

En Simeó Selga i Ubach
u"
:":":
:":"=i-Rovira
Absents

sense

justificar

=======
Secretar
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i

General

En Jose-J.

Casado i

Rubio

D t u ni c i p a l

Interventor

Rodriguez

En Victorino

Santos

de lvianresa' i essent
de Ia Ciutat
A 1a Casa Consistorial
nou-cents
de naig de nil
del vespre del dia trenta
les vuit
del Sr. Ramon
es reuneixen
sota Ia Presidbncia
vuitanta-sis,
per absénc ia j usüificada
del
En
Sr. Alcalde
Puig i Soler,
p
r
i
m
e
r
a
e
I
s
s
e
n
y
o
r
s
i
i
e
n
c
o
n
v
o
c
a
t
b
r
i
a
,
P
r
a
t
C
o
r
n
e
t
Joan
o
r
d
i
n
h
r
i
a
d
e
s
e
s
s
i
ó
l
r
o
b
j
e
c
t
e
c
e
l
e
b
r
a
r
a
b
a
n
s
,
a
esmentats
prévia
convocatór ia a 1'efecte.
del PIe llunicipaI,
dels
es passá a tractar
Obert lracte
I
resolent-se
en I Ordre de convocatbr ia,
es relacionen.
termes que a continuació
I.-

assumptes figurats
e11s r €h els
tots

APROVACIO ACTA ANTERIOR

dr actes
corresponents
dels
esborranys
Aprovació
i 5, 9 i 15 de maig de 1986.
sessions del 24 drabril,
2.-

les

Q U E S T T O N SP R E V T E S

per proposar
a la Corporació
EI Sr. Puig i Soler intervé
candidat,ura
que I'Ajuntament
a la
de Manresa s'adhereixi
conveho creuen
si
els
92,
negidors
o1ínpica
Barcelona
que constés
voldria
en aquest PIe la
nient.
En segon 1loc
preni
obtingut
eI
aI Sr.
Pere Fons per haver
felicitació
de Barcelona
amb els set soaIs Jocs FloraIs
Natural"
"Flor
perdurables",
considerades
anbdues
essent
nets
" EIs dies
qüestions
com acords presos en aquest PIe.
3..

PRESIDüNCIA
3.1 .

p r C T A ! { E N S O B R E A p Q U T S T C T OA M B p E S T r A V r A L P U B L T q
DE DIVERSES PORCIONS DE TERRENY AL SEU PROPIETARI
S R . P E R E T t { I R OP L A N S
Es va

llegir

eI

dictamen

següent:

que eI
i
amb D.N.r.
ng
Plans,
Atés
Sr.
Pere Miró
de Manresa,
ha acceptat
1a venda, a IrAjuntament
37.397.161,
porcions
side terrenys,
de Ia seva propietat'
de diverses
de vic
i eujada noja,
de 1.217 156 m2.t
tuades a Ia carretera
per un preu global
de 365.220r-ptes.
porcions
que I¡ adquisició
de terreny
dr aquestes
Atés
públic
per a destinar-les
a vial
a Ir Ajuntament
interessen
-tragats
p
u
j
a
d
a
dels carrers
de 1a
de Vicnoja i Carretera
i que e1
drordenació,
ilel Pla General Municipal
en execució
preu correspont
aI valor
de la part de 214t95
exclusivament

r?0

m2. , considerats
de cesbió
m2.t
de conformitat
amb 1a
correspondria
al sector.

gatuita
reparcel

restanLs
els
1.00Pr61
.1ac ió urbanística
I que

eIs articles
Considerant
10 i següents deI Reglament de
per Decret de 27 de maig
Béns de les Entitats
Locals aprovat
de 1955 i 1a valoració
técnica
ernesa per lrArquitecte
}luniproposa aI Ple de la Corporació
aquesta AIcaldia
cipal,
els
seg üents
ACORDS:
-tragats
púOtic
a vial
Comprar a¡nb destí
dels
" 1er.de Ia Pujada noja i carretera
porcarrers
de Vic-,
diverses
de 1.217,56 m2. en tota1,
cions de terreny
aI seu propietaper un preu global
r i,
sr . Pere Miró i plans,
de 365.220 ,ptes.,
equivalent
aI valor
de 214t95
fr2, considerats
els
gratuita,
per aplicació
de cessió
restants
dels criter is de
1a reparcel.lació
urbanística
sobre Ia part
de sbl urbá dé
les finques
matrius,
atesa la valoració
de IrArquitecte
Municipal,
i dracord
amb 1a següent descripció
actuatr de cada
de terreny:
una de les porcions
1.-

a) Porció
de !erreny
rectangui"r,
pel traqat
afectat
del carrer
de Ia eujada
Roja,
arnb una superfície
de
181 m2., situat
deI PeIech deI terme de
a 1a Partida
l i l a n re s a , q u e l i m i t a :
aI Nor s-Est , amb par t gue es segrega de 1a finca
pe1 traregistral
5.649 | afectada
(C/. de Ia Pujada Roja)., que adquireix
gat del vial
1'Ajuntament
de Manresai al Sud-Est,
de
amb el carrer
1a Pujaila Roja;
aI Nord-Oest,
amb 1a resta
de finca
matriu
de 1a que procedeix;
i
al
amb el
Sud-Oest,
carrer
de 1a eujaila Roja.
b) Porció
de terreny
peI tragat
rectangular,
afectat
de la
de Vic,
carretera
amb una superfície
de 201
m2., situat
a Ia Partida
del Pelech del terme de lv1anresar gue Iinita:
al Nord-Est,
amb part que es segrega de 1a finca
pel traregistral
nQ 29.849 afectada
(Ctra.
gat del vial
güe adquireix
de Vic),
IrAjuntament de Manresai
al Sud-Est,
amb Ia resta
de finca
matriu
de 1a que procedeixt
al Nord-Oest
i al Sudde 1a carretera
Oest, amb el tragat
actual
de Vic.

Ia

Ambdues porcions
segiient descripció

a segregar
registral:

de la

finca

que correspon

a

Finca n9 2.275,
Tom 280 , LIibre
65 de Manresa, FoI 25.
1.157 m2.
Superfície,
a favor del Sr . Pere Miró i Plans
Inscrita
Inscr ita
al seu nom com hereu deI seu pare,
Títo1:
Sx.
Esteve uiró
i Torrents,
anomenat com a tal
en testament
que
atorgat
el 23 de marg de 1982, davant
del
notari,
ho fou de I'tanresa, en José-Ramón Mallol
segons
tová;
dr inventari
i a.cceptació drheréncia
escriptura
atorgada
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eI
2.-

A
cripció
-

15 de juliol

1983,

davant

lresmentat

notari.

irregular
Porció
de terr€ny,
pel tragat
afectada
de
1a carretera
de Vic i deI carrer
de 1a nujada
Roja,
amb una superfície
de S42tg} m2. t situada
a Ia partida Tossal del Mas Guix deI terme de lvtanresa, que Iinita:
aI Nord-Est,
amb resta
de finca
matriu
de Ia
que procedeix;
a lrEst,
amb e1 carrer
de Ia pujada
Rojat al Nord-Oest,
a¡nb Ia carretera
de Vic;
i a IrOpart
est,
amb resta de Ia finca
matriu
de la que propart amb terrenys
cedeix,
que es segreguen de Ia finca 2.275,
i part
que es segrega de Ia
amb terreny
finca
que adquireix
29.849,
I,Ajuntament
de lvlanresa.
segregar
de
registral:

1a finca

que correspon

a 1a

següent

des-

Finca
nQ 5.649 | Tom 612 | LIibre
15 3 d e M a n r e s a ,
FoI
103.
Superfície,2.250
n2.
TítoI:
Inscrita
al seu nom per heréncia
dren Esteve Mir6 i Torrents
i extinció
drusdefruit
de Na Carme Torr ents Canadell , segons escr iptur a d I inventar i i acceptació
dr heréncia,
atorgada
eI 15 de juliot
d e 19 8 3 d a vant
que ho dou de Manresa, en José-Ra¡n6n
del notari,
MalloI
Tová,
i de Lestament
atorgat
eI 23 de marg de
1982 davant áe lresmentat
Notari.

3.-

porció
rectangular
de terreny
pel tragat
afectat
de
Ia
carretera
de Vic,
amb una superfície
de 292r76
'tx2., situat
a Ia partida
de Ia pujada noja del terme
de Manresa, que limita:
a IrEst
que es seamb part
grega de la finca
p
e
l
5.649,
afectada
tragat
del vial
(ctra.
de Vic),
que adquireix
I'Ajuntament
de Manresai al Sud-Est,
amb la resta de ta finca
matriu
de la
que procedeix;
aI Sud-Oest,
que es segrega
amb part
de
Ia
finca
peI
2.275t
afectada
tragat
det
vial
(ctra.
de Vic),
que adquireix
I,Ajuntament
de Manresai a1 Nord-Oest,
amb e1 tragat
actual
de Ia carretera de Vic.

A segregar
de
cripció
registral:
-

de

Ia

finca

que correspon

a la

següent

des-

Finca
ng 29.849,
Tom 1990, Llibre
624 de Manresa, Fol
26.
Superfície,
618,80 m2.
Inscr ita a f avor del Sr. pere ¡!iró i plans.
TítoI:
Inscrita
aI seu nom per compra aIs Srs. Julián,
Damián i Jai¡ne Martinez
Zamotat en virtúd
drescriptura
autoritzada
eI 3 d'abril
de ,|984, peI notari
que ho fou
de Manresa, en Jorge Lahoz Cuervo.

Totes
gue puguin

eIles
es troben
afectar
eI destí

Iliures
de cl¡rregues
a que sr adscr iuen.

registrals

2 L7 L

de ItAjuntament
1 I abonament de 1e
de speSent a cárrec
i de Ia
ses de lr atorgament
inscr ipció
registral
i
dels
,
que gravin
inclbs
lrlmpost
tr ibuts
1a transmissió,
sobre
I I increment
del valor
dels terrenys,
a excepció
de les despeses de segregació.
que els immobles descrits
són els únics
2on.- Declarar
que interessen
a aquest Ajunt.ament a Itefect,e
del destí
a
que sr adscriuen,
i per tant declarar
I'excepció
de licitació
dfacord
amb lrart.
120, parhgraf
1er. n9 l del Reial Decret
'1986
pel que s I aprova eI text
d e ' l8 d I a b r i l ,
Legi slatiu
781/
refós de les disposicions
legals
vigents
de Régim
en matbria
per
possible
promoure
no esser
Ia
concurréncia
en
Local,
per lrexisténcia,
lroferta
en aquest cas, drun únic posseidor.
per a 1a signatura
al Senyor Alcalde
Facultar
de
3er.per a la complimennecessaris
tots
els documents que siguin
púUtica
de lrexpedient
i ite lrescriptura
tació
de compravend a .
Sotnés
3 .2.

el

dictamen

DICfAMEN

a votació

SOBRE

és

ACCEPTACIO

aprovat

per

DE

DONACIO

TUAT AI, CARRER DE SANT VALENTI
NITZACIO DE LIESITIENTAT CARRER

Es va

l1egir

eI

dictamen

unaninitat.

AMB DESTI

EN
A

FAVOR
L¡URBA-

següent:

Borrós i E'reixar €n qualitat
de
Atbs que el Sr. Antoni
nu propietari
i la Sra. Ramona Freixa
i erifellr
€n qualitat
d I usufr uc tuár ia han ofer t, a I I Aj untament de Manre sa, la donació
de part
dtun
imnoble de ta seva propietat,
situat
al
carrer
Sant Valentí.
que lracceptació
draquesta
doncaicó
Atés
per aquest Ajuntament,
de conformit,at
cbrregues
Municipal.
me emés per ItArquitecte
Consider ant els
Béns de Ies
Entitats
Maig de 1955, aquesta
ció eIs següents

del
següents
ar üs.
10 i
Regl-ament de
per Decret
de 27 de
aprovat
LocaIs,
proposa al Ple de Ia CorporaAIcaldia

ACORDS:

u
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no comporta
amb Irinfor-

1e r . Acceptar
1a donac ió
peI
formulada
Sr . Antoni
gr eixa r €il gual itat
Borrós
i
de nú propietar i , i
per
la
Sra. Ramona Freixa
i GrifelIr
q
u
a
l
i
t
a
t
en
dr usufructuária,
a
favor de ItAjuntament
de ![anresa, del ple donini
de part del
terreny
de 1a seva propietat,
situat
al C/ . Sant VaIentí,
amb destí
a 1a urbanitzaci6
der c/.
sant valentí,
de confornitat
amb Ia següent descripció:
Porció de terreny
triangular,
per la urbaníLzaafectat
ció deI C/.
Sant Valentí,
amb una superfície
de 4g,34
m2., situat
al C/. Sant Valentí
de Manresa, que Iinita:
aI Nord-est,
amb 1a resta de finca
de 1a que es segregat a lrOest
i aI Sud, anb el carret
Sant Vatentí.
A segregar
de
cripció
registral:
-

Finca
14',t.

n9

gue correspon

1a finca

4.867t

Tom

471,

LIibre

a la

següent

des-

de

Manresa,

Fol

115

Superfície
477 r60 m2.
Inscr ita
a favor
deI
Sr.
Antoni
Borrós
i
Freixar
€n
qualitat
de nu propietari,
i de la Sra. Ramona Freixa
i
GrifelI,
en qualitat
drusufructuária.
Títol:
Inscrita
al seu non per escriptura
púbtica
dr acceptació
drheréncia,
excés de cabuda i obra nova,
de
conformitat
amb 1a certificació
expedida
pel Registrador de 1a Propietat
del registre
número 1 del Districte
hipotecari
de Manresa, amb data de 8 de naig de 1996,
que es troba,en
lrexpedient
adninistratiu.
Cárregues:
LIiure
de cárregues
registrals,
ocupants
i
arrendataris.
Sent a cárrec
de I'Ajuntament
lrabonanent
de les despeses de rr atorgament,
de la inscripció
registral
i .dels tributs de transmissió,
inclós
rr inpost
Municipal
sobre lr increment der varor ders terrenys,
excepte les despeses de segregació.
2on.- Facultar
aI Sr.
tots
eIs documents que siguin
tac ió de I I exped ient. "
Sotnés
3.3 .

eI

dictamen

Alcalde
per a Ia signatura
de
necessaris
per a la complimen-

a votació

és aprovat

DICTAIT{EN SOBRE CANVI DE
DEL PRESSUPOST I4UNICIPAL

cr.
Es

va

llegir

eI

dictamen

per

unaninitat

DESTI
DE CREDIT
DINTRE
UNIC PER AQUEST EXERCI -

següent:

PIe d I aquest
Aj untament
en sessió
de data
?0 d e
febrer
pressupost
de
1.986
va
aprovar
definitivament
el
Municipat
per a lrexercici
Unic
de I .986,
figurant
en el
capítol
6b.-rnversions
Rears- una consignació
per inport
de
de pessetes
70.000.000
per a lrexecució
com a previsió
del
drUrbanització
Projecte
deI passeig de pere III.
EI

:A
\s

Per al finangament
draquesta
obra figuravenr
€ntref altresr
ürr préstec
a concertar
amb e1 ',Banco de crédito
r,6cal
d e E s p a ñ a t r p e r u n i m p o r t d e 15 . 5 0 0 . 0 0 0
pessetes,
i una part
de 9.500.000
pesseLes,
de1 préstec
de 219.273.706
pessetes
per la Comissió Mixta
aprovat
Generalitat-Caixes
d'Estalvi
de crédits
a les corporacions
que va ser formalitzat
Locars,
en data 20 de juliot
de 1.984, la part der qualr VEr ser destinada
a aquesta obr a, i sor.licitat
el canvi
de destí
per
acord del ple de 1a corporació
en sessió
de data 20 de desembre de 1.985,
i aprovat
el canvi
de destí
sol.ricitat,
per la comissió
Mixta
en la seva reunió
de data 2s de narg
de 1.986.
El desenvorupament
der pressupost
Municipal
unic per a
I I exercici
de 1 .986,
va fer
aconsellabre
i oportú
que la
part
a finangar
draquesta
obra per préstec
a concertar
amb
el
Locar de Españatr, fós de 23.s00.000
"Banco de crédito
pessetes
amb un augmenL de 8.000.000
de pessetes
sobre 1a
previsió
inicial
i que I I esmentat import
sigui
rebaixat
del
finangament
que figurava
amb cárrec
al préstec
Generaritatcaixes
d'Estalvi
de 1.984,
i es destinará
a finangar
la partida
pranJ ocupacio647/641
a rearitzar
mitjangant
"obres
nals"
a aquests efectes
per ra corporació
en pre en ra seva
sessió
de data 17 de marg de 1.9g6 r vE ser sol.licitat
del
'Banco
de
Crédito
LocaI
de
préstec
España,r,
un
de
1 15 . 9 0 9 . 7 0 9 p e s s e t e s ,
qual
der
se r n destinarh
a finangar
r robra de referéncia,
una guantitaü
de 23.500.000
pessetes,
per 1a quar cosa, procedeix
ara acordar
el canvi de destí
i
sol.ricitar
1a seva aprovació
a ra comissió
Generaritat-caixes drEstalvis
de crédits
a res corporacions
Locals,
de 1a
partida
644/641 "urbanitzaci6
del passeig
de pere rrr"
a la
partida
plans ocupa6 4 7/ 6 4 1 " o b r e s a r e a r i t z a r
mitj angant
cionalso , lr import de 9.000.000 de pessetes.
Per tot ilesmentat
proposa al PIe I'adopció

anteriorment,
lrArcalde
dels següents acords:

que subscriu

1r.Donar de baixa per import de 9.000.000
de pessetes
de 1a quantitat
de 9.500.000
pessetes,
que finanga
lr execupressupost
c ió
de 1a par tida
der
Munic ipar
u-nic per
a
-urbanit
1r exercici
de 1 .986 "644/641
passeig
zaci.6 del
de
Pere rrr'r,
amb cárrec
préstec
al
de 219.27g.706
pessetes,
aprovat
per
la
conissió
ceneralitat-caixes
d r Estalvis
de
crédits
a les corporacions
Locals",
formaritzat
el dia 2o de
juliol
de 1.984t
i destinar
r¡import
de ra baixa a finangar
1a partida
plans ocu" 6 4 7/ 6 4 1 - o b r e s a r e a l i t z a r .
mitjangant
pacionals"
de 1r esmentat pressupost.
2n.drEstarvis
'del
canvi

tants

sol.licitar
de
ra
comissió
Generaritat-caixes
de crédits
a les corporacions
Locars,
lraprovació
de destí
inaicat
a Ir acord anter ior.

3r.Facultar
e1 Sr.
per
Alcalde
documents com siguin
nec.essar is.
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la

signatura

de

que aquests 8.000.000
El Sr. Balet
i Oller
manifesta
de
pessetes
després de fer diversos
aconseguits
canvis de partides,
de destinar-1os
en IIoc
a PIans Ocupacionals
es podr ien destinar
a beneficéncia.
per aclarir
gue eIs recurEl Sr. Puig i SoIer intervé
sos ordinaris
són uns i els extraordinaris
són uns altres,
i
no es pot fer el trasvassament
que proposa eI Sr.
de diners
que eIs recursos
BaIet,
malgrat
estiguin
inclosos
dins d'un
pressupost
que han d I anar d intre
únic,
sino
de les
obres
d' inver sió.
Sotmés el
4.-

dictamen

a votac ió

URBANISTT{8, OBRES PUBLIQUES
4.1 .

I

és

aprovat

llegir

el

dictamen

unaninit,at.

SERVEIS

DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL
CEMENTIRT MUNICIPAL I DE POLICIA

Es va

per

D E L R E G L A I T { E N TD E L
MORTUORIA

següent:

que es presten
Actualment, els serveis
al Cenentiri
Muniper 1a legislació
cipal
venen regulats
esLatal
i autonómica
vige.nt en Ia matétLa,
i per una normativa
signada per IrOficial
dels Serveis
Encarregat
del Cement,iri en data 8 de febrer
de 197'l , amb el vist- i-plau
deI
ConseIIer-Delegat
de
Cementiris.
Atesa Ia necessitat
de disposar
dr un instr ument regulaque puguin. planejar-se
dor dels altres
en la prestació
dels
serveis
i en Ies
adjuclicacions
de les
concessions
funeráries.
El
President
de 1a Comissió
Informativa
d I Urbanisme ,
i Serveis,
Obres Públiques
amb eI parer
favorable
dels mempIe
que la
bres
proposa
integren,
aI
de
Ia
Corporació
I'adopc ió deI següent:
ACORD

cipal
men.

1 .i

inicialmen.t
Aprovar
de Policia
Mortuória

eI Reglament deI Cementir i Munique sradjunta
al present dicta-

pública
2.Sotmetre
a I'exposició
de lr expedient,
mitjangant
publicació
en eL ButIletí
de la província
Oficial
i
exposició'al
taulell
dranuncis
de 1a Corporaciór
pér a qub
pugui ser objecte
en eI termini
de 30 dies,
de reclamacions
í/o sugger iments.
Seguidament
eI
lresmena presentada

final

Sr.
President
disposá
Ia
lectura
peI grup municipal
AP-PDP-UL:

Transitbries.
En la
"Disposicions
del seu parágraf
i a continuació

primera
que
ctel mateix:

digui

de

al

73

,/-l1

É-$a
ll
; -'rt

\?'i

trAIXI
FA!{ILIARS

MATEIX EN LES SEVES TRANSMISIONS
EN LINIA
DIRECTAT.

Fonament:
de continuitat,,

Mantenir
no així

els drets
ho seria

POSTER

RS

ENTRE

existents
suposa una 1ínia
la drun trencament.

Er sr.
Perez picas manifestá
que ra presentació
der Regrament suposa el complimen!
druna cráusura
de la concessió
del servei
mortuori
cle Manresa, on es preveia
que ItAjuntament elaboraria
un Regrament de funcionament
intern
der cementir i.
El
fonament
ve donat
per
ra
situac ió
real
de
ilAjuntament
el qual anava expedint
títols
de propietat
sopartint
bre un bé púutic.
de ra Lrei de Régim r,ácat, i de la
Lrei
de Policia
Mortubria
sr adapta la situació
actual
legisrativa
a una situació
práctica
der fet
dels
enterraments
i
necessitats
práctiques
de funcionament
administratiu,
i intentar
cercar
solucions
en Ia relació
administració-administrat.
En principi
es canvia e1 concepte de la propietat,
per
de concessió
per
ser
un bé de do¡nini
púbric.
un altre
que
erement
sr introdueix
és
el
del
concepte
de rloguer
augmentant ra seva durada fins
a cinc anys, donat que al ser
llogats
ers nínxols
per períodes
tan curts,
ra tramitació
és
contínua.
un altre
aspecte important
és regular
qui pot ser
titurar
dr un nínxol,
doncs fins
ara eren acceptades
totes
res persones
creant
a 1a práctica
seriosos
problemes
entre
els
membres de
la
mateixa
fanília.
Diu
finalment,
que
aquesta és, en definitiva,
ra prinera
vegada üue sraprova
un
Reglament que será una bona eina de treball.
E1 sr.
Baret
i oller
expressa
que no esth dracord
amb
aquest Regrament der cementiri
perqué ri
senbra massa socialitzat
ar no parrar
enrloc
de propietat,
sino d'ús i, de ¡nica en mica la propietat
es va suprimint
de tot arreu.
No está dracord
tampoc concretament
en qué si
no es renova ra
concessió
del
nínxor
al cap de 50 anysr €s traslladin
les
restes
a 1a fosa comú. La reacció
de la gent pot ser que sigui la de no comprar nínxols.
Tampoc li
sembla correcte
en
el cas de les sepultures
particulars
que es cedeixi
e1 terreny per a construir
una sepurtura
i també srhagi de renovar
la concessió
al cap de 50 anys, perqué el titurar
només té
er dret
d | ús,. Tampoc s I ha tingut
en compte er sentiment
de
les persones amb els seus morts.
En er Reglament es deixa Ia porta oberta
a possibles
modificacions,
cosa en 1a que tampoc estb dracord
i li
sembra
que aquest
Reglament estigui
per un laic.
fet
No Ii
agrada
que un cop aprovat
er fet
er Regtament les persones
que no
hagin
fet
un canvi de nom act,ual passin
a perdre
ers drets
d I antiguitat
r paSsant ja a ser concessió.
L I article
27 diu
gue ra cessió
per acter
intervius
a títor
gratuit
es perd a
ra quarta generació,
trencant
un dret que hi havia,
i tampoc
no troba bé que un propietari
no puguf vendre el seu níniol
i passat er temps aquest reverteixi
a l,Ajuntament.
Fa especial
incidéncia
a ra poca serietat
ders articres
3g i
41,
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donat que tots dos apunten a Ia reversió
de les sepultures
i
peI que fa
parcel.les
a I'Ajuntament,
i aixó és confiscació.
a
1r article
a qué
1'Ajuntament
55 referent
no es
fará
responsable
de robatoris
o danys produits
a les sepultures,
pensa que dels
danys sí que se nrhauria
de fer
resposable.
presentada
Diu que aguesta
esmena ha estat
com a punt
de
reflexió
que es reconeguin
tal
els
drets
en 1ínia
r p€r
directa,
que eI Reglament és una confiscació
i declara
de
béns reconeguts
amb títol
de propietat.
Srha de tenir
més
respecte
no per
1a possessió
mat,er ial
pels
sino
tanbé
proposa
que
senti¡nents
principal.
és
eI
valor
que
el
dictamen quedi sobre la taula
per a un nillor
estudi.
EI Sr. Solano i Armingau diu que eI fet de votar
un Reglament
dr aquest
tipus
eIs
mereix
tot
eI
respecte,
i en
principi
estan dr acord amb qué srha dr intentar
adequar Ies
situacions
práctiques
a les
necessitat,s
i a 1a tegislació
vigent.
hi
Perb
ha
una
que
cosa
nolt
delicada
és
el
sentiment
de les persones envers els morts i pot donar Iloc
a g u e e s ' pp oe dn rsiia q u e e s v o l
tallar
de cop I | ús dels
seus
nínxoIs
i
ferir
1á sensibilitat
persones.
d'algunes
Per aixó vol aclarir
que un cop resoltes,
algunes qüestions,
poden fer que el vot del seu grup sigui
positiu.

qüestió
La primera
6s quina garantia
hi haurh de poder
anar renovant
aquestes
concessions
i per t,al que les cesper
sions
actes
gratuites.
intervius
siguin
segona
La
qüestió
és gue no estan gens dracord
anb Irarticle
3B quan
que quan en els darrers
diu
30 anys no sr hi hagi
enterrat
cap mort,
el dret
funerari
revertirá
a lrAjuntament.
EI Sr. Perez Picas diu gue referent
a la pregunta de CiU
sobre Ia garantia
de renovació
de concessions.
Srha partit
de la base de posar un termini
de 50 anys per tat
d'agafar
dues generacions,
i e1 neglament diu gue sempr.e gue es sol.pet que fa a 1a segona preliciti
Ia renovació
es donará.
gunta
referent
als mecanismes de control
que hi haurá per
que tot
vetllar
es compleixi
i vagi
bé.
De primer
I'únic
element de control
que hi havia era el títol
que moltes
vegades es perdien,
generant
moltes
clificuttats
adninistratives. Ara com a element important
de control
hi haurá el Registre
Municipal , com a element
comparat,iu
amb el
títol,
garanties
augmentant
les
de saber com está
la
situació
en
qualsevol
moment. El tema de les sepultures
que han de retornar
a lrAjuntament
ve donat per un punt de vista
práctic,
docns actualment
h i h a m é s d e 10 0 n í n x o l s
que no es sap en
quines situacions
es troben i a qui pertanyen.
Aixó obliga
a
obrir
un període
legal
de temps per tat que els suposats titular s puguin
quelcom,
d ir
passar an a
i
si
no d iuen
res,
1'Ajuntament.perqub
eI Cenentiri
és propietat
municipal,
i
pugui donar un nou ús, essent absurd mantenir
aquest ti
uns
gue es van degradant.
nínxols
Un alt,re cas és el dels
nínxolá de lloguer,
que quan eIs seus Ilogaters
ho mostren
Ia
voluntat
de continuar
o Dor aleshores
qui ha
és lrAjuntament

t'

'D

-$

dranar
fent
averiguacions.
Anb el Reglament aquest problema
perqué ttAjuntament
es soluciona.
Els 30 anys venen motivats
davant
de possibles
irregularitats
ha de saber qub fer amb
previament
nínxoI,
consultant
un determinat
als propietaris
o llogater s.
preguntantEI Sr. Perez Picas sradrega a1 Sr. Secretari
-fi
perqué no es pugui
és legal,
si eI tema de Ia concessió
interpretar
com a polític.
malament si només ho diu ell
sense entrar
en aspectes concrets
drarEI Sr. Secretari
diu que en eI neglament
geticulat
sr ha aplicat,
l-a teoria
púbtic,
deI domini
que estableix
que els béns drús i
neral
públic
són inal-ienables,
donini
és a dir , no es poden f er
propietats
operacions
de venda sobre
terrenys
municini
pals.
el tema es tradueix
Aleshores
en concessions,
conLemplades per Ia prbpia
i com que el
normativa
de négirn LocaI,
dret
de propietat
en els béns de domini públic
esth tinitat
está en 50 anys amb 1a possibilitat
en aquest cas eI 1ímit
per 50 anys més i així
de prbrrogues
successivament
sempre
que hi
hagi
transmissió.gratuita
fins
eI grau de parentiu
que srha determinat
i sempre que no hi hagi operacions
mercantils
a títol
onerós.
que lraprovació
El Sr. Puig i Soler expressa que atenent
pregaria
draquest
que per part de tots
Reglament és inicial,
que Ies
els negidors
fer un esforg
es procurés
en eI. sentit
coses detallades
es discuteixin
en Comissió durant
el períoja a 1a votació
pública,
passar
de drexposició
i es podria
del tema.
El Sr. Perez Picas diu que el neglament va ser entregat
perqué els grups de la oposició
amb temps suficient
ho podei
ssin
est,udiar,
en 1a darrera
drUrbanisme
Conissió
ers va
peró malhauradanent, tothon
discutir
sobre lrassumpte,
no hi
era present.
No voI politit,zar
el Reglament doncs eI que es
qüestiona
que fins
és Ia concessió
ara sranomenava títots
de
propietat
g
u
€
transitbr
que será
en Ia fórmuIa
ia es diu
r
respectada.
opció seria
no fer res, continuar
fet-ho
Lr altra
que Ia situació
com fins
ara, essent conscients
és fora del
que marca Ia LIeir
peró eIl
no nrés partidari.
Vol clarifiq
u
e
q
u
e
lrúnic
car
canvia
des de Iraprovació
deI neglament
peI
nom de propietat
de concessió
és eI
amb
a 50 anys
gar anties
pel
que
de
renovacions
successives
a efectes
práctics
és el mateix.
Pensa que e1 Sr. Balet
ha llegit
eI
que
neglament
amb Ia
idea
no
1i
i
agradava
nr ha
fet
interpretacions
equivocades.
que esth bé que es vulgui
i oller
manifesta
El Sr. Balet
peró
adequar
a Ia
legatitat
1a situació
actual,
no está
ja Iliurats
dracord
de propietat
en qué els títols
de temps
s'hagin
de sotmetre
també aI rbgin de concessió,
doncs pensa
que srhaurien
de respectar
eIs drets
adquirits.
I si eI que
hi ha són problemes de control
de títols
de propietat
és un
de I'Administració.
error
es
Demana que aquest
Reglament
pels molts
deixi
sobre Ia taula
que té,
defectes
doncs si
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sraprova

hi

haurá

moltes

protestes

per

part

de ciutadans.

per demanar que eI ReglaLa Sra. Guixé i Nogués intervé
perqué sresth
ment guedi sobre la taula
a cavaII
entre
dos
períodes,
i eI de a partir
I'ant,erior
draquest
neglament.
per
Pensa que eI
neglament
sr ha fet
regular
Ia
situació
actual
i la dr uns nínxoIs
nous que sr estan
construint.
EI
que només es tractava
Sr. Perez Picas ha dit
de1 canvi
ite
par aula
propietat
per
de
peró
par aula
concessió r
Ia
propietat
comporta
un seguit
de drets
i
1a de concessió
només el dret d'ús que és molt iliferent.
I eI que no pot ser
és gue es passi
druna situació
que
anter.ior
a una situació
preveu
per
es
nit.já
dr una
transitbr
ia,
concretament
1a
que donava Ia propietat,
segona. Els drets
a més del dret
d' ús r no es poden anular
a la " br avao . pensa que el tema
srha draprofundir
nés seriosament.

El Sr.
Solano i Armingau, diu que aquest Reglament está
bé en tots
i només tenen dubtes respecte
eIs punts,
el punt
2 de lr article
38. Aleshores
el seu grup,
tenint
en compte
que hi ha drhaver
un aprovació
definitiva
més endavant,
votaran
en blanc.
E1 Sr.
a votaci6.

President,

declara

d'urgéncia

eI

tena

i

el

sotmet

a votació
1r es¡nena que és rebutj ada per
Es sotnet
20
p
e
l
s
grups del PSC-PSOE i CiU i 2 vots
vots en contra
emesos
a favor emesos pel grup de AP-PDP-UL.
Seguidament es sotmet a votació
el dictamen que és aprovat per '12 vots a f avor emesos pel grup del PSC-PSOE, 8 absdel grup de CiU, i 2 vots en contra
tencions
de Ap-pDp-UL.

dos

E1 Sr. Alcalde
acctal.
dictamens
següents:
4.2.

disposá.Ia

lectura

conjunta

dels

DICTAMEN SOBRE DESGLOSSAT EN DUES PARTS DEL PROJECTE DIOBRA ANOIIENAT IIORDENACIO DEL PARC DE PUIGTER.
RA, 2E FASEtr

parc puigt,errá , 24
Atbs que lr obra anomenada "Ordenació
fasetr va ser inclosa
definitivament
dins del programa d'Acció Municipal
del Servei de Cooperació de IrExcma. Diputació
de Barcelona,
i per la qual cosa aquest Ajuntament
va haver
dracceptar
la Normat,iva Reguladora
del Programa d'Acció
Munic ipal ,
Atbs que eI punt 3 cle Ia Instrucció
1 que complementa
Ies
esmentades
gue quan una
Normes Reguladores
estableix
obra sr adjudiqui
a nés dr un contractista
haurá
ItAjuntament
de sol.Iicitar
a 1a Diputació
1a seva ctivisió
en fases,
Atbs

gue

e1

projecte

dIobra

"Ordenació

parc

puigterrh

t?5

r
24

fasetr

altra

té

referida

part

una

a

referida

jardineria,

a

prbpiament

obra

consistent

en

d{ta

It adquisició

i

una

de

realíEzat
sellable
dues adjudicacions,
una per lrobra
i una
per Ia jardineria,
altra
el President
de 1a Comissió drUrbai Serveis,
nisme, Obres Públiques
dracord
amb el parer dels
membres que la
composen, proposa
aI Ple de Ia Corporació
Ir adopció dels següents:
ACORDS
1.-Desglossar
en dues fases eI projecte
drobra anomenat
per
format
"ordenac ió Parc puigterrh"
, 29 ¡ fase'r , que está
própiament
una part
drobra
dita,
i druna altra
de jardinegue fa aconsellable
ria,
el seu desglossament,
així
com per
complimentar
el punt
3 de 1a Instrucció
1 que complementa
les
del Pla drAcció
que
Normes Reguladores
t{unicipal-1985,
projecte
ha inclós
definitivament
Iresmentat
el passat 2O de
desembre de 1985, Ies dues fases són les següents:
-fase
drobra civil
vistos
i assajos,

amb P.G. que
per un inport

inclou
de

inpre-

rvA
TOTAL
-fase

jardineria,

amb P.G.

per

import

de
rvA
TOTAL

21 .340.000
2.910.000
24.250.000
9.425.492
1.285.294
10.710.786

per a Ia signa2.Facultar
e1 Sr. Alcalde-President
tura
de tota
Ia documentació
necessária
per a Ia conplimentac ió de I' exped ient.
4.3.

D I C T A T T 4 E NS O B R E C O N T R A C T A C I O D E L E S O B R E S D I O R D E N A .
clo
DEL PARC DE PUIGTERRA 29 FASE, I L'ADJUDICACIO
A LIEMPRESA CONSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL S.A.

lr expedient
Examinat
de
contractació
de
Ies
obres
dfOrdenació
deI Parc de Puigterrh
2g Fase (Obra Civil),
e1
de 1a Conissió
President
Informativa
drUrbanisme,
Obres púproposa al ple de 1a Corporació,
bliques
i Serveis,
lradopció dels següents:
ACORDS
'1er.per raó de la
Declarar
liexcepció
de Iicitació
quantia
dr acord amb Ir art.
120- 1 punt 3er. del R.D. Legislatiu
781/86 ile 18 drAbril
Text Refós -, per a 1a contractació de les obres d'ORDENACIO DEL PARC DE PUIGTERRA, 2e FASE
(OBRA CIVIL),
dracord
amb el projecte
técnic
aprovat
en sess ió plenár ia de 24 d r Abr il
de 1986 t i adj ud icar-Ies
a 1, Empresa
CoNSTRUCCIONS FRANCESC VIDAL,
S.A.
núm.
C.I.F.
A-08.591.075,
domicili
Social
C/ Cervantes
nún. 12 de Manrepressupost
per
ptes.
sérr
un
( inclós
de
23.104.405 rI
I I.V.A. ) , per ser la seva of erta 1a rnés ventat josa per lrA-
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juntament
lresmentat

de les
R.D.".

requer ides

dfacord

amb

Irart.

120-2

de

particulars
Aprovar les condicions
económico-ad"2on.rninistratives
i
técnico-facultatives,
que regiran
Ia
contract.ació
de les obres droRDENAcro DEL PARC DE PUTGTERRA,2a
(OBRA CIVIL),
FASE
garantia
fixant
una
definitiva
de
plec
ptes.,
632.088'dracord
amb el
de Condicions
Tipus
aprovat".
per a Ia signatura
Facultar
al Senyor AIcalde
"3er.de
1a documentació
per 1a complimentació
necessária
de lrexped ient" .
EI Sr. Perez Picas diu que donades Ies diferéncies
entre
eI que és propiament
obra civil
i eI que és jardineria
de Ia
segona fase,
srha cregut
convenient
fer un clesglós a efectes
de poster ior
contractació.
El
segon dictamen
part
és Ia
que després drhaver
drobra
civil
demanat res corresponents
ofertes,
srha anat ja per la contractació.
de conLa part
tractació
de jardineria
possiblement
es portará
el darrer
Ple del mes de juny.
EI Sr. Balet
i Oller
diu que sempre ha estat
en contra
draquest
tema del parc de puigterrh,
perb en aquest dictajardineria
men concret,
perqub
sr abstindrá,
tracta
de
i
treball
solament.
El Sr.
Solano i Armingau diu que consideren
que aquesta
és una obra que ha de ser per a Ia Ciutat
peró aquest no és
e1 moment de fer-la,
i per tant
votaran
en contra,
seguint
1a mateixa
que fins
filosofia
ara.
Sotmesos
vots a favor
2 abstencions

a votació
anbdós dictamens
emesos pel PSC-PSOE, I vots
del grup de AP-PDP-UL.

A continuació
i per Ia presidbncia
conjunta
dels dos dictamens
següents:
4.4.

per 12
són aprovats
en contra
de CiU, i

es disposá

la

lectura

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DE IIOBRA MUNICIPAL
NARIA
DE MODIFICACIO
DIOBERTURA DE FACANA
PLANTA BAIXA DE LIEDIFICI
SITUAT A LA PLAqA

ORDIA
LA
MAJOR

n9 5.
Atés eI projecte
dtobra
municipal
ordinaria
pels
redactat
serveis
tbcnics
municipals
referent
a Ies obres de nodificació drobertures
de la fagana de
lredifici
municipal
situat
a la Plaga Major,
no. 5t amb un pressupost
general
de
S I S . C E N T E S V U I T A N T A - T R E S t I { I L N O U - C E N T E SN O R A N T A - C I N C P E S .
SETES.
Atbs I'informe
emés pels
posant Ia seva aprovació
ració
drobra ordinaria.

serveis
pet PIe

juríclics
municipal

promunicipals
amb Ia conside-

de 1a Conissió
El President
l{unicipal
inf ormativa
d rUrbanisme, Obres Públiques
i Serveisrde
conformitat
amb el parer dels membres que composen
lresmentada
ha de
Conissió,
proposar
que pel PIe I'lunic ipal
sig ui adoptat
eI següent:
ACORD
Aprovar
amb 1a consideració
drobra municipal
ordinaria,
eI
projecte
pels serveis
redactat
técnics
municipals
referent
obres de
a les
nodificació
drobertures
de fagana
de la
planta
baixa de lr edifici
municipal
situat
a 1a pl.
llajor,
de conformitat
n.5
al que disposen els artiles
67 del Reglament de Planejament
de 23 drabril
Urbanístic,
de 1.9781
Ia Disposició
Derogatoria
de 1a Lleí
40/ 1 .981, de 28 droctubrerque
va derogar expressament lrarticle
132 de 1a Llei
de Régin Local,
i els articles
88 i següents del Reial Decret
Legislatiu
de 18 drabril.
78'l/1.985,
4.5.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DIOBRA ORDI.
N A R I A D E D E C O R A C I O I N T E R I O R D E L S O T E R R A N I S E G O N-D E

Atés el projecte
drobra
municipal
ordinaria
pels
redactat
serveis
tbcnics
municipats
referent
a les obres de decoració interior
del soterrani
segon de 1r edifici
municipal
si
tuat a Ia Plaga Major,
no.5t
general
amb un pressupost
de
u N M I L r O Q U A T R E - C E N T E SQ U T N Z E M I L Q U A T R E - C E N T E SV r N T - r - S E T
PEgSETES.
Atés f informe
emés pels
posant, la seva aprovació
ració
drobra ordinaria.

serveis
pel ple

jurídics
Municipal

promunicipals
amb Ia conside-

EI President
de 1a Conissió
Municipal
informativa
drUrbanisme, Obres Públiques
i serveisrde
confor¡nitat
amb eI parer dels membres que composen Iresmentada
ha de
Conissió,
proposar
que pel Ple Municipal
sigui
adoptat
eI següent:
ACORD
Aprovar
anb 1a considetació
drobra
municipa.l
ordinária,
eI
projecte
pels serveis
redactat
técnics
municipals
referent
a
les
obres
de decoració
inter ior
deI
soterrani
segon de
lredifici
municipal
situat
a 1a PIaga Major,
no.5, de conformit,at
aI que disposen eIs articles
6j del neglament de
de 23 d I abr i1 de 1978, 1a OisposiPIanej ament Urbanístic,
c ió Derogator ia de Ia Llei
40/ 1 .98 1 ,
de 2g d I octubre , que
va derogar expressament
lrarticle
132 de la LIei
de Régin
els articles
Localri
88 i següents del ReiaI Decret Legislatiu
de 18 drabril.
781/1.986,

vots
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Sotmesos
a favor

a votació
anbdós dictamens
són aprovats
emesos pels grups deI pSC-pSOE i CiU í

per 20
Z abs-

tencions
4.6.

de

AP-PDP-UL.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PROJECTE DIOBRA ORDI.
NARIA DE CONSTRUCCIO DE IIIARQUESINA I,TODULTIPUS EN
-

Es va

lIegir

el

dictamen

següent:

Atbs eI projecte
de construcció
modul tipus
de marquesina
parada bus redactat
pels serveis
técnics
municipalsramb
un
pressupost
genera1 de CINC-CENTES TRENTA-TRESttlL eUATRECENTES SETANTA.SET PESSETES.
Atés I'inforne
emés pels .serveis
posant la seva aprovació
pel ple
ració
drobra ordinaria.

jurídics
municipal

promunicipals
amb Ia conside-

de Ia Comissió Municipal
EI President
informativa
drUrbanisme, Obres Públiques
i Serveisrde
conformitat
amb eI parer dels membres gue composen
lresmentada
ha de
Comissió,
proposar
que pel PIe Municipal
sigui
adoptat
eI següent:

ACORD
Aprovar amb 1a consideració
drobra municipal
ordinaria,
eI
projecte
pels serveis
redactat
tbcnics
municipats
referent
a Ia construcció
marquesina tipus
mbdul parada busrde conformitat
al que disposen
els articles
67 del
Reglament de
Planejament
Urbanístic,
de 23 d, abril
de 1.97 g rla Disposic ió Derogator ia de la t lei
de 2g d I octubre,
que
40/ 1 .98 1 ,
va derogar expressament
lrarticle
132 de Ia
Llei
de Régim
Local r i eIs articles
88 i següents de1 Reial Decret t egislatiu
de 18 d'abril.
781/1.986,
El Sr. Perez Picas diu que
no implica
Ia seva realització
va fer un disseny de ¡nobiliari
peró hi
havia
una segona fase
projecte
marquesines,
que sr ha
hi ha a Ia Plaga d'Espanya.
De
jecte.
Sotnés

dels

eI

dictamen

a votació

PeI
Alcalde
acctal
Sr.
dos dict,amens
següents:
4.7.

es

I I aprovac ió d I aquest proj ecte
imnediata.
lloc
En primer
es
urbá com els pals de parades,
que er a 1a d I instal . Iar
les
que
elaborat
en base aI tipus
moment només sr aprova el pro-

és aprovat
disposir

DICTAMEN SgBRE APROVACIO INICIAL
BANITZACIO DEL CARRER AIGUADER.

Ia

per

unanimitat.

lectura

pEL

conj unta

PROJECTE D'UR-

que
Atés Irinforme
embs pels ser veis jurídics
municipals
s I adj unta al present
dictamen , proposant
1a seva aprovac ió
en eIs termes contemplats
en Ia tegislació
viurbaní stica
gent.

2'i77

amb el parer fav¡orable
Delegat drUrbanisme'
El
Conseller
informativa
d'Urbanisme,
obres
de la
Comissió Municipal
proposar
1r aha de
al Ple t'tunicipal
i Serveis,
Públiques
c t o p ci ó d e l s s e g ü e n t s :
ACORDS

projecte
deI
inicialment
eI
d'urbanització
Aprovar
1e r . des de 1a cruilla
amb eI carrer
carrer
sant BarAiguader,
tomeu, fins
i per altra
la del carrer
de Ies
Escodines,
det Pas, de
conformitat
amb el que
banda Ia pavimentació
es preveu en e1s articles
9 de la LIei
de Catalunya de Medurant
el termini
de guinze dies,
2on.- Exposar aI púbtic,
precedent,
projecte
drurbanitzacíó
en
lracord
eI
aprovat
de Ir anunci adient
nitjangant
1a publicació
en el ButlIet,í
i en un dels
de 1a Provincia
diaris
de major cirOficial
al que es preveu en els
culació
en ague.sta, de conformitat
de Catalunya de Mesures
articles
b) de Ia LIei
9.'1, lletra
drAdequació
de IrOrdenament Urbanístic
i 35 del seu RegIament.
dels
1r informe previ
3er.Sol.licitar
TerritoServeis
rials
d¡Urbanismeren
eIs termes que es preveuen en els articles
lletra
de Catalunya,
de lr{esures
c), de 1a Ltei
9.1,
drAdequació
de lrOrdenament UrbanísLic
i 35 del seu neglam e nt
4.8.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL
DEL PROJECTE DIUR.
BANITZACIO DEL CARRER DE SANT VALENTI.

pels serveis
redactat
drurbaniEzaci6
tbcAtbs el projecte
nics municipals
referent
a les obres
drurbanitzaci6
complerta
del carrer
de Sant VaIentírdes
de la cruilla
amb eI
del Bruc fins
de Sant Fruitós,
carrer
la deI carrer
anb un
pressupost
general
d e S E T ! 4 I L I O N S , S I S - C E N T E S N O R A N T AQ U A T R E I , I I t T R E S - C E N T E SV I N T - I . S E T
PESSETES.
jur ídics
pels serveis
que
municipats
enbs
Atés 1r informe
proposant
stadjunta
al present Dictamen,
la seva aprovació
urbanística
vien eIs termes contemplats
en 1a legislació
gent.
drUrbanisme,
Delegat
anb eI parer
favorable
E1 ConseIler
de 1a Comissió municipal
drUrbanismerObres
Informativa
Púi Serveis,
ha de proposar
bliques
al Ple Municipat
lradopció dels següents:
ACORDS
projecte
del
inicial¡nent
dl urbanització
eI
1er.Aprovar
carrer
de Sant VaIentí,des
de Ia cruilla
deI
amb el carrer
conf ormi tat
Ia del carrer
de Sant FruiLós , ile
Bruc, fins
amb el gue es preveu en els articles
de Cata9 de Ia Llei

36B384

lunya de Mesures
aprovada per tlei
glament,
aprovat

d' Adequació de
I'Ordenament
3/ 1 .984 | de 9 de gener,
i 34
per Decret 146/ 1 .984 , de '10 d

Urbanístic,
ilet seu Ret abr il.

2on.- Exposar aI púftic
durant
termini
el
de quinze
dies
proj ecte
el
d I urbanit zació aprovat
en I I acord precedent,
rnitjangant
ta publicació
de lr anunci adient
en eI Butlletí
de 1a Provincia
Oficial
i en un dels diaris
de najor
circulació
en aquesta,
de conformitat
al que es preveu en els
articles
Iletra
b),de la Llei
9.1,
de Catalunya
de Mesures
drAdequació
de lrOrdenament
Urbanístic
i 35 deI seu Reglament.
previ
3er.Sol.licitar
lrinforme
dels Serveis
Territorials
d'Urbanisme¡
€ñ els termes que es
preveuen
en eIs
articles
Iletra
c), de la l,lei
9.1,
de Catalunya,
de Mesures
drAdequació
de lrOrdenament
Urbanístic
i 36 deI
seu
Reglament.
El Sr. Perez Picas expressa que aquests dictamens
formen
part dr un primer
bloc de lr urbalització
de diferents
carrers
prevista
des d I anys anter ior s. concretament
e1 carrer
Aiguader está
ubicaL
a1 Barri
de les Escodines
per part
i tant
ders veins com per part de l'Ajuntament
hi havia
interés
en
urbanitzar-1o.
El carrer
de st.
varentí
enllaqa
eI pujolet
amb eI Carrer
deI Bruc,
i és un dels carrers
i es![u€r tot
sent dins
deI casc urbá, manca encara per asfaltar.
La financiació
per part de I'Ajuntament
vé donada pel pressupost
drlnversions
de
l'any
i
1985
a partir
draquest
moment
sr inicia
1a preparació
de la
inposició
de Contribucions
Especials.
Sotme so s
unanimitat.
4.9.

ambdós

dictamens

a

votació

són

aprovats

per

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO DE 3O.577I.PTES
A JORDI
MAS PUIG, DIPOSITADES EN CONCEPTE DE GARANTIA DEFINITIVA
PER RESPONDRE A LES OBRES DE LA 1A FASE DE
L I ABOCADOR.

Es va llegir
el dictamen següent:
1r expedient
Tramitat
de devolució
de garantia
corresponent a Ies obres de 1a 1g Fase de lrAbocador
l4ancomunat de
Manresa i Comarca, consistent
en la construcció
drun mur de
contenció
a lrAbocador,
adjudicades
al Sr. Jordi
t{as euig.
E1 President
de la
obres Públiques
i Serveis,
que Ia composen, proposa
del següent

Conissió
Informativa
drUrbanisme,
dracord
amb eI parer dels membres
aI Ple de la Corporació
tradopció

ACORD:
t Tornar
39 .27 0 .546 ,

al
la

Sr.
quantitat

JORDI
de

MAS
PUIG,
30.577'-ptes.

,

amb
D.N. I.
dipositades

n9
en

l¿"

lr.,

'r:*

\

I i'¿'"

per
de garantia
definifuiva
en concepte
aquest
Ajuntament,
Mancomunat
respondre
a les obres de la 1e Fase de lrAbocador
drun mur
en Ia construcció
de Manresa i Comarca, consistent
ddjudicades
a Irempresa esmentaa IrAbocador,
de contenciáo
deI dia 30 de novembre de 1984, dracord
amb
da,
en sessió
dels Serveis
i Secretaria,
Técnics,
rntervenció
eIs informes
j ust,if icatius
de Ia f inalit.zació
i conpliment
de Ia realitzací6 de les obres esmentades."
Sotmés el
5.-

dictamen

a votació

és aprovat

per

unaninitat.

ACCIO I,IUNICIPAt

acctal.
El Sr. Alcalde
dos dictamens
següents:
5.1.

disposá

1a

lectura

conjunta

dels

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO A LIEMPRESA CONSTRUCCIONES
TITUÍDA

A

LIIOBRA

COI,TPLE}IENTARIA

LOCAL DE PLANIFICACIO

DI AII{PLIACIO

DI UN

FAI,IILIAR.

Ir expedient
de devolució
Tramitat
de garantia
correspocomplementária
dr ampliac ió drun local
de pIanent
a lrobra
nificació
ddjudicada
a
1r empresa
familiar,
Construccions
Fr ancesc
S. A.
Vidal,

drAcció
MuniciEl President, de 1a Comissió Informativa
proposa al Ple de la Corporació
lradopció
del següent

pal,

ACORD:
a l r e m p r e s a C O N S T R U C C I O N SF R A N C E S CV I D A L T S . A . r
"Tornar
amb C.I.F.
ng A-08.591.075-,
Ia quantitat
de 19.605r-ptes.,
dipositades
en aquest
Ajuntamentr
€n concepte
de garantia
per respondre
definitiva
a Ir obra complementár ia dr ampliació
d'un local
de planificació
faniliar,
ádjudicades
a I rempresa
esmentadar €h sessió del dia 29 de marg de 1985, dracord
amb
dels Serveis
i Secretaria,
eIs informes
Técnics,
Intervenció
justificatius
de 1a finalització
i cornpliment de 1a reatitzaci6 de I r obr a e smentad a. "
5.2.

DICTAMEN SOBRE DEVOLUCIO A LIEI4PRESA CONSTRUCCIONES
TITUIDA

A

LTOBRA

C O M P I , E I T 4 E N T A R I AD I A M P L I A C I O

' DI

UN

lrexpedient
de devolució
correspoTramitat
de garantia
drun locaI
de planificació
nent a les obres dtampliació
familiar,
adjudicades
a lrempresa
Construccions
Francesc Vida1, S.A.

pal,

368385

d'Acció
MuniciInformativa
El President. de la conissió
proposa al PIe de la Corporació
lradopció
ilel següent

g i.?8

ACORD:
a 1 r e m p r e s a C O N S T R U C C I O N SF R A N C E S CV I D A L , S . A . ,
"Tornar
amb C.I.F.
n9 A-08.591.075-,
la quantitat
de 41.1 01 ¡-ptes.,
dipositades
en aquest
Ajuntament,
en concepte
de garantia
per respondre
definitiva
a les obres dtampliació
drun loca1
de planificació
familiar,
ddjudicades
a lrempresa
esmentada,
en sessió
deI dia
12 de novembre de 1984, dracord
amb eIs
dels
informes
Serveis
i
Técnics,
Intervenció
Secretaria,
justificatius
de la final ítzaci6
i conptiment
de la realització de les obres esmentades."
Sotmesos
unan Ín i tat .
6.-

IIISENDA
6.1.

ambdós

I

votac ió

són

aprovats

per

ADMINISTRACIO

DICTAMEN PER EXERCITAR LIOPCIO
DE COMPRA DIUNA MAI
QUINA TALLADORA ARRENDADA A L EI4PRESA IIISPATRONIC
S .A.

Es va
El
proposa

d ic tamens

llegir

eI

dictamen

següent:

de Ia Comissió drHisenda
President
i Adninistració,
al ple de la Corporació
lradopció
dels següents:
ACORDS

oler.-

1'opció
Exercitar
de compra d'UNA MAQUINA TALLA+ DOS TALLADORS CENTRALS SóWn
DORA SóWn 301/Reconstruida
+ sEPARADOR sÓwn 4OO1/Reconstruit,
per
3001/R
concedida
Irempresa
HISpATRoNrc, S.A. -c.r.F.
nún.
A-28/129247-,
anb
domicili
social
aI carrer
uarqués de Riscal
núm. '12 de lIadrid,
a favor de lrAjuntament
de Manresa, en virtud
del contracte
drarrendament
amb opció de compra, aprovat
en sessió
plenária
del
25 de maig de 1.984 i
signat
lrl
de juny
de
1.984, per un preu de compra de 580.468'-ptes.,
i aprovar el
pagament
de
( inclós
122.470'-ptes.
lr I.V.A.)
a favor
de
-c.I.F.
If empresa HrspATRoNIc,
S.A.
nún.
A-28/129247-,
en
pendent del
concepte
de 1a quantitat
preu,
liquidades
Ies
aportacions
a la compra del cánon arrendatici
segons acredita lroferta
adjunta
aI present".
per a 1a signatura
Facultar
al senyor Alcalde
de
"2on.per la cornplimentació
la documentació
necessária
de I'exped ient" .
Sotmés el
7..

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unaninitat.

SECRETARIA GENERAL
7.1.

DICTAI,TEN SOBRE CONTRACTACIO AMB PERSONA FISICA
ELS
TREBALLS
D I ESTUDI
I
FUNCIONATT{ENT DELS
CENTRES
OBERTS DE LA NOSTRA CIUTAT

r?9

Es va

llegir

el

dicta¡nen

següent:

peI Servei
tramesos
Atbs que de Ia Me¡nbria i informes
d I aguest Ajuntament
es desprén Suh lrexed t Acc ió t{unic ipal
programa
i estudi
de funcionament
dels I Centres
cució
del
p
e
r
í
o
d
e
durant
comprbs entre
Ciutat
eI
Oberts de la nostra
lr1
i e l 3 0 d e j u n y d e 19 8 6 r e q u e r e i x
Ia contractació
dels
per a Ia reai no habituals
treballs
específics,
concrets
I itzac ió dels cur sets corresponents.
Atbs que eI neial
reguDecret
1465/1985 de 17 de juliol
per a 1a realització
per persones
Ia 1a contractació
físiques de treballs
i concrets r no habituals,
específics
exigint
per
que
aquesta
contractació
un seguit
de reguisits
srhan incorporat
al plec de c1áusules
económico-administrague srha redactat
tives
a Irefecte
i que el ReiaI Decret de
referéncia
és aplicable
a lrAdministració
en virtut
Local
del Reia1 Decret 2357/ 1985 de 29 de novembre.
instruit
es dedueix
Atbs que de lrexpedient
la convenibncia
dradoptar
com a nodalitat
de contractació
1a forma
directa,
tanL per raó de 1a seva quantia
com per lroportuniprotat
de realitzar
1a contractació
amb 1a persona física
posada,
tot
aixb de conformitat
amb lrarticle
8 ilel Reial
1 4 6 5 / 19 8 5 d e 1 7 d e j u I i o I ,
Decret
havent-se
acreditat
la
solvéncia
i coneixement de Ia persona proposada.
técnica
drAlcalde
drHisenda
i
E1 Tinent
1a Conissió
de Govern Iradopció
dels

Adninistració
següents

proposa

a

ACORDS
1r.Contractar
amb persona
el Reial Decret
1465/1985 de 17
pecífics,
concrets
i no habituals
funcionament
dels Centres Oberüs
examinat
i aprovat
I I exped ient
amb lrarticle
3 deI Reial Decret

física
i de conformitat
amb
de jutiol,
€1s treballs
esde lrestudi
comprensius
i
de 1a nostra
ün cop
Ciutatr
instr u'it a 1r ef ecte d' acord
abans. esmentat.

el Plec de CIáusules
2n.- Aprovar
econbrnico-administrague han de regir
per a la que
tives
en aquesta contractació
per incidir
sradopta com a modalitat
Ia forma directa
en els
supbsits
contenplats
en I I ar ticle
refer it
I del
R ei a l
Decret.
Acljudicar
e1 contracte
3r.que a
dractivitats
a la persona
I I import que segue ix:

que
integra
continuació

programa
eI
per
sresmenta

FLORA GRANÉ CALSINA
DNI: 39.333.602
Adrega: Can Magre.-CALLüS
Preu' tot-aI:
161.000'-pessetes.
Sotmés eI

368386

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unanimitat.

7.2.

D I C T A ! { E N S O B R E C O N T R A C T A C I OD E L S R .
S A N A N D R E S M A L O , C O I I {A P E O - V I G I L A N T .

ANDRES IGNACIO

ES
lr informe
per
V i s"t
embs
lrAdministradorGede I'Estació
rent
drAutobusos¡
amb eI vist-i-plau
deI Tinent drAlcalde
drHisenda
i Administració,
en eI que informa
de 1a intenció
del senyor MANUEL sALARTCH i cRicrA,
peó-vig ilant
de I I Estac ió d I Autobusos,
de deixar
de prestar
serveis en aquest Ajuntanent;
cosa que provocaria
p
r
e
s
t
a
ció
una
de vigitáncia
insuficient.
la
presentada
vista
sol.licitucl
peI
Sr.
Salar ich,
en la que demana li
sigui
rescindit
eI
contracte
amb efectes
der dia 2s de maig, així
com er Decret
de lrAlcaldia
de data 14 de maigr en el que per mútu acord
es declara
rescindit
eI contracte
esmentat.
va jutjar
vigilant,
-IGNACIO

proposa
g üen ts

Vista
lrActa
del
que eI
passat
Tribunal
d ia
14
Ies proves selectives
per a la selecció
dr un peóamb Ia proposta
de contractació
ilel senyor ANDRüSSAN ANDRES i I{ALO.

aI

EI
drAlcalde
Tinent
PIe de 1a Corporació

drEisenda
Municipal

i
Administr ac ió,
1 | adopc ió dels se-

ACORDS

1.- Contractar
en régin
laboral
al senyor
ANDRES-IGNACIO SAlf AI|DRES i UALO,
amb la categoria
de eeó-VigiIant
, i una jornada de 40 hores setmanals,
amb Ies següents
retr ibuc ions :
Sou mensual..
.
2 pagues extraordináries....
.
1 paga participació
en beñef icis..
1 Paga droctubre...
ant iguitat
a r aó de. .
per cada bieni
i de..
per cada guinqueni.

73.397 t57.559r38.547,9.0'l 9r1 .203 ,2.407,-

pessetes.
pessetes.
pessetes.
pessetes.
pessetes
pessetes

2.Els
efectes
dr aquest
contracte
s, iniciaran
el dia
1 de juny
de 1.986 i finalitzaran
autonáticament
i
sense previ
avís eI dia 31 de desembre de 1.986.
3.retribucions
perjudici
Les
sr entenen
sense
dels
augments que legalment
srestableixin,
p
a
gues exi Ies
traordinbries,
de beneficis
i droctubre,
proporp
a
r
t
en Ia
que corresponguin."
cional
Sotnés
7 .3.

el

dictamen

a votació

és

aprovat

per

unaninitat.

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIO
DE CONTRACTES LABORALS
DE PERSONAL ASSIGNANT PLUS ABSORBIBLE

ñ$

80

que per indicació
EI Sr. President
manifesta
drAlcalde
drHisenda
i Adnin i str ac ió,
Sr . Canongia
queda retirat
Ponent del oictamen,
de I'ordre
ilel
un poster ior. estudi.
7.4

I

Tinent
Gerona,
ia per a

DICTATT{EN SOBRE CONVOCATORIA DE PROVES SELECTIVES
D'OPOSICIO
LLIURE PER A LA PROVISIO DIUNA PLACA DE

Es va

IIegir

el

dictanen

següent:

Atés que Ir article
10 0 - 1 d e l a l l e i
de 2 d, a7/1ggS,
bril
reguladora
de les
Bases de Régin Local
estableix
ra
competéncia
de la Corpor.ació
p€r a la
LocaI,
selecció
de
funcionaris
que no requereixin
habiritació
de caráct,er
na'102
cional
i que 1¡article
aEribueix
aI ple de Ia Corporació,
1a convocatbria
de les proves de selecció
i lraprovació
de les Bases per Ies que aquelJ.a ha de reg ir- se.
per a ingrés
Atés que Ia selecció
en Ia subescala
técnica dins lrescara
drAdninistració
General ha de fer-se
¡nitjangant
oposició
que er
lriure
i
procediment
de selecció
s'acomodará
al que disposa
er Reial
Decret
2223/1994 de l9
de desembre sobre ingrés
der personal
al servei
de rrAdministració
de lrEstat,
amb res
especialitats
indicades
ar
Reiar Decret 712/1982 de 2 drabril,
tot
aixó de conformitat
amb er que es preveu als articles
133 i 169 der neiar Decret
tegisratiu
pet que sraprova
781/1986 de'l I drabril
el test
refós de les disposicions
vigents
en matéria
de Régim Locar.
gu€ r segons aquesta
Atés
normativa,
sr ha redactat
1a
convocatória
de les proves
per a Ia provisió
selectives
de
places
assignades
a funcionaris
en er grup d'Administració
General de ra Prantilra
orgánica
draquest
Ajuntament.(subescala técnic
d'Administració
General) .
.
aI

drAlcalde
E1 Tinent
PIe de la Corporació,

drHisenda
1'adopció

i Adninistració,
dels
següents:

proposa

ACORDS

'

1.- Convocar proves selective.s
drOposició
Lliurerper
a la provisió
druna praga assignada
a funcionaris
det grup
drAdministració
General- de ra plantilra
orgánica
dr aquest
Ajuntament,
conforme amb ra Llei
de 2 drabril
7/19gst
reguladora
de les Bases de négim Local;
Reiar Decret legislatiu
781/ 1986, de 18 d I abr i1;
ReglamenL aprovat
per Reial Decret
2223/1984,
de 19 de desembre i altres
disposicions
especials
aplicables.
les
2.- Aprovar
proves
tbr ia de les
d ic tamen.
sotnbs

368387

el

Bases per Ies
selectives
i

dictamen

a votació

que es regirá
Ia convocaque s I adj unten
a aquest

és aprovat

per

unanimitat.

8.-

ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No sern

varen

presentar.

9.-

P R E C S , P R E G U N T E SI

pROpOSICIONS DIVERSES

Per part
següents

municipal

els

deI grup
precs:

Ap-pDp-UL

9.1 . PREC MENCIO HONORITICA AL
LLUIS

AI

PIe

ALBISUA

Municipal,

es

GUARDIA

van

presentar

ITÍUNICIPAL EN

MESAS.

i

en el

seu nom, a1 Sr.

president,.

en acta una menció honor íf ica aI Guárdia l"funici"Consti
pal en LIuís
Albisua
Mesas, per ta seva brillant
actuació,
arrer
del fet desgraciat
que es produí ultinament
en rratrac
i mort,
en una joieria
del carrer
de pompeu Fabra."
E1 Sr . Pu ig i SoIer manifesta
que per part
de 1 | AIcali de forma immediata es va procedir
dia,
al reconeixment
i a
Ia felicitació
del Guárdia Sr. Albisua
per 1a seva acció
i
també eI Decret
corresponent, perqué consté.s en e1 seu expeper sonal.
dient
9.2.

PREC, SOL.LICITANT
DE LA RESIDENCIA

INFORME DE LA SITUACIO ECONOMICA
ASSISTENCIAL
DE II{ANRESA (CASA CA-

RrTAT).
de 1a situació
económica i crítica,
que segons
"Informe
tinc
entés,
es troba en aquests moments ICasa Caritat'r
o Residéncia
Assistencial
de Manresa,
previstos
i eIs
mitjans
per solucionar
eI problena."
El Sr. Marsal
i MuntaIá manifesta
que de tots
és sabut
que Casa Caritat
o nesidéncia
Assistencial
de Manresa és una
privada
fundació
en ra qual hi ha preséncia
drun conselrer
de 1'Ajuntament.
Aquest ConseIler
no pot informar
anb detall
de la situació
perqué I'Ajuntament
económica interna,
no nés
peró
responsable,
malgr at
tot,
que des de I I any
vol
d ir
1979, I'Ajuntament
va entrar
en col.Iaboració
i es van cerper ajudar
car un seguit
de fbrmules
a la seva subsistbncia
i compliment de Ies seves funcions.
Lrany 1981 es va realiLque va servir
zar un estudi
de base a 1a reestructuració
de
la nesidéncia
per a infants,
Assistencial
es va fer també 1a
compra posterior
de 1r edifici
i concessió
Infants,
de subvencions.
Lrany
1985 es va concedir
una entrega
de 9 mipessetes
Iions
de
a
1a
Fundació,
per
1a compra
de
5
lredifici
i 4 de subvenció,
peró malgrat
queda
aquest ajut
encara un cert déficit.
Lr any 1986 I,Ajuntament
ha realitzat
un seguit
de contactes
amb 1a conselleria
de Justícia
i ar
tribunal
de l{enors,
gue donin
Tutelar
esperant
solució
al
pressupost
de la Fundació draquest
ány,
i es garanteixi
la

2i8t

seva

existéncia
9.3.

en un futur.

PREC SOL.LICITANT
DIARTS I OFICIS

INFORME

DE

LA

SITUACI

ESCOLAR

i
dr Arts
oficis,
de ta
situació
escolar
" Informe
passat
lrany
entre el nombre dralumnes assistents'
comparatiu
de dades a 31 de naig.
i eI drenguany en igualtat,
Idem eI
Idem eI
Idem eI

nombre de professors.
de despeses.
total
dr ingressog.tt
total

i MuntaIá expressa que aguest prec eI diEl Sr. llarsaI
perqub srestá
del mes de juny,
reaferirá
al Ple ordinari
per Consellers,
per part
integrada
dr una Comissió,
litzant
i professorat,
sobre Ies
uns estudis
Tbcnics de l'Ajuntament
de proPostes.
Estan gairebé
i anb un seguit
dues branques,
propostes
i per tant
el
tant
Ir estudi
com les
realitzat,s
i
n
f
o
r
m
e
r
d
o
n
a
n
t
r
e
s
p
o
s
f
a
r
á
a
m
p
l
i
u
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
e
n
t
Conseller
ta a aquest prec formulat.

Sr.

i OIler
iliu que 1i
E1 Sr. Balet
del
i
e
s
p
e
r
a
r
á
L
'
i
n
forme
tvlarsal

del

P R E C S O L . T I C I T A N T I N F O R I T { ES O B R E L E S O B R E S D E L S C O N .

9.4.

pensen

Irexplicació
satisfá
PIe de juny.

sobre les obres. que srhan fet
recentment
"Lnforme
per urbanitzar
la Barriada
fer-se
"EIs condaIs".

o

druna denúncia preEI Sr. Puig i Soler exposa que arrel
sentada per part dels veins de Ia Bda dels Condals i després
per part de ItAjuntament,
srininspecció
de 1a corresponent
que acabá declarant
drunes obres
Ia ilegalitat
coá expedient
i anb sanció.
A partir
sense lticéncia
municipal
iniciades
inic iá
ilegalment
obres ,
les
fet,
I t empres que
d' aquest
les
en les
interessá
condicions
a lrAjuntament
UNED, S.A,
per rehabilitació
que es podrien
tant
concedir
Ilicéncies,
obres 'drurbanitexistents
com per realiEzar
dels habitatges
que estan en grau ínfin
dr urbanització.
Per
zació de carrers
i condipart
els
criteris
de ltAjuntament
van ser fixats
garanties
que
per
i les
de llicbncies
la
concessió
cions
'ta
qualificació
i
del
sbl
exigia
en raó de
1'Ajuntament
a utilit
zar , i f ins el moment no hi ha
de gestió
I I instru¡nent
hagut cap més gestió.
9 . 5.

pREC SOL. LTCTTANT rNFOR¡IE SOBRE LA

rLLA

nPLAEIA POR-

" quan es preveu que comencin les obres?
per les expropiacions?
de lrimport
I Itabonament
guins criteris
srhan seguit
en Ies valoracions
?"
dastrals.

368388

ca-

EI Sr. Puig i Soler
cliu que el ConseII
de 1a
Executiu
Generalitat
va declarar
per a
1a urgéncia
de I'expropiació
comengar les obres,
peró encara srestá
pendent de Ia publicació
al D.O.c. que permetrá fer lrexpropiació
urgent.
Si 1a
publicació
de forma rápida,
es produís
st estar ia en condipel gue fa
cions de convocar eI concurs per a finals
drany.
a lrabonament
de Irimport
de Ies expropiacions
ha de dir que
previst
es farb dins deI ternini
en el procés d'expropiació
per 1a via drurgéncia
sense treure
cap dret
aIs propietaris
dels
terrenys
afectats,
docns
1a finalitat
draquesta
via
drexpropiació
és Ia rirpida ocupació
per part
dels
terrenys
de IrAdninistració.
que srhan seguit
EIs criteris
en Ies valoracions
cadast,rals
són el dIaprofitaments,
i en aquest cas concrets¡
€n
el moment de fer
Ies primeres
valoracions
cadastrals
l, ílla
pendent de resolució
estava
deI p.E.R.I,
i per tant
es van
valorar
totes
les finques
dracord
amb un mateix aprofitanent
general;
i
actualment
les
valoracions
cadastrals
sr han
adaptat
aI P.E.R.I.
dels
aprofitaments
concrets
de cada una
de les finques.
EI
Sr.
Balet
i
que té
OlIer
expressa
aI
seu davant
valoracions
de
I'any
del
1985 i
1986,, i
a alguns
dels
afectats
els ha baixat
el valor
cadastral,
havent-se-li
de
pagar nés
barata
1r expropiació .
;
EI Sr. Puig i Soler diu que en qualsevol
de les illes
de
que ja tenien
Ia ciutat
pel pla Genera|
fixades
les condicions dr edificabilitat,
al fer la revisió
del cadastre
de la
Contribució
Territorial
Urbana, es van adaptar
els valors
de
cada una de Ies finques
segons lraprofitament.
que
ürbanístic
fixava
eI Pla general.
En el cas de lrilIa
de Ia plaga porxada que estava
pendent de resoluc ió dr un p. E. R. I. , es va
valorar
en aquell
moment, amb el soI coeficient
.promig de
perqué no es sabia lr especíe ic de cada f arnília.
tot,a 1r iIIa
Un cop resolt
e1 P.E.R.I.
amb eIs condicions
d'edificabilit,at es va adaptar
e1 seu valor
a Iraprofitament
de cada una
de les parts del terreny.
La Sra. Guixé i Nogués demana si srha de votar
o no Ia
urgbncia
drun tema quan el ConseIler
corresponent
demana que
quedi sobre 1a taula,
responent
que només
e1 Sr.
Secretari
per la presidéncia
es declara
i prou.

xec ad

com

Secret

nt-hi
nés assumptes per tr ac tar es declará
aií6, essent les deu de 1a nit,
de lot
el qual,
i, certifico.
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