ACTA DE tA SESSIOCELEBRADA
PEL PtE M.INICIPAI EL D
30 DE JIJM DE 1982
Alcalde-President

actal.

En Pere Omsi Pons
Tinents drAlcalde
Bl RamonPuig i Soler

En RamonLlatjos i Planas
Na lvlaria-Teresa Vilajeliu
i Roig
En Ramonl\4ajó i Lluch
En Josep Sorinas i Nogu6s
En Josep-Agusti Garriga i Caro
Corisellers
En N4arnrel Carro i Navarro
N' Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
N' Enric Casasayas i Brichs
Nf lgnasi Perramon i Carri6
En Lluis Tuneu i Roca
Na }4aria*Angels Torrens i Vila
Na Concepció Cünas i Rlu
Er Francisco Guillonia i Lasheras
En Jordi Perez i Picas
En Joan Garriga i Rovira
Nr Errili lt4artinez i Ballester
Nt Andreu Descals i Codina
Br Valenti Brunet i Corrons
En France:.=C11l= i_Serrano

Absents*F:tific¿its
Er Jordi Marsal i M;ntala

t" jo:"!

3T":1 !':'1"

AbSeritS SeriSgjüstificar

t"n==========
Secretariá

General

Na N4aria=Angels Clotet

i Mir6

Interventor
En Victorino
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Rodriguez i Santos

'5 61

A la Casa Consistorial de la Ciutat de },lanresa, i es
1'tna de1 migdia, del dia trenta de Juny de rnil nou-cents vuitanta dos, \es reuneixen sota
la Presidéncia del segon Tinent drAlcalde, per abséncia de'11t 11 .lustríssim =
Sr. A1calde, justificada,
i de1 primer Tinent dtAlcalde, tainbé justificada,=
prévia convocat&ia a ltefecte, i a ltobjecte de celebrar P1e Mlnicipal, er=
sessió extraordinária.
A continuació es passh a tractar dels assumptes figurats en llOrdre de=
Convocatdria, resolent-se tots e1ls en els tennes que a continuació es relacionen:
'DICT-AIVIEN
pRrMER.HTsENDA'i:aoirnÑisrnnCio:
HISENDAI ADMINISTRACIO::
nrcr¡¡mmpnoposaln:pRESENTAR
REC;rJRS
cor{rEN
PROPOSAI'ff:PRESENIAR
COI.üTEN
RECIJRS

Es va llegir lresmentat dictamen, en eI qual es proposava ltadopció
dels seg¡r-rentsacords :

=

davant ItAu
"Primer. o Acordar presentar recurs contenci6s=administratiu
diéncia Territorial
de Éarcelona, contra la Resolució del Tribrmal Econbrnicl
A&ninistratiu
Provincial dictat en 1a reclamacid econdrnico=administrativa ne
1411 de 1978, seccid 4a. P., interposada per Na Llúisa Font Rubio i En LIuís
Lladd Font contra 1a liquidaci6.n9. 15.584/78 de l¡Impost lrtrnicipal Sobre Incrennt de1 Valor dels Terresnys, d¡import- 274.454 pts., per 1a qual stanul la lresmentada liquidació.
-Segon.- Designar al Procurador NlArturo CBt lr,trcntserrat, com' represen=
tant dtaquest Ajurtarnent en el- recurs contenci6s=¿dninistratiu
a interposar,
segons ltescriptura
de poder atorgada per aquest Ajuntament a far¡or del na teix en data 18 de lr4aigde 1979'r.
El Sr. Interventor expl-ic) que existi¿ ur precedent, i en el eual 1r4 juntament va gu¿lnyar eI recurs contenciós* El S-r, Sbrinas va demalar la pa *
raula per precissar alguns' extrems referents a la qr:alificacid
del terreny.
Soünesa a votació

fou aprovat el dictamen, arnb cinc vots en blanc (PSUC)

- IJRBANIST4E1
SEGON.
DICTAIUM{S
DE PRzuSDEL PROJECTE
PROPOSANI
I\MDIFTCACIO
DlO

, Es llegiren els dos dictarnens, en els quals es'proposava Ltadopció dels
següents acords:
'
"1. I\bdificar el pressupost de1 projecte dtobra ordinária de renovacid=
o restauracid dels carrers de1 Born i Plana de 1!ürÍ, en el sentit drincremen
tar-Io en un 7eo, ess€nt, per tartt, sf pressupost total de ltexecució de les=.
esmentadesobres a la quantitat de 17.556.734 pts.
2. Modificar el pressupost del projecte dtobra ordinh.ria de renovació=
o restauració dels carrers Sobrerroca, Carme, Sant Miquel, Nou, Dr. Planasr=
Cap del Rec, i 132 B, en el sentit drincrementar-lo txt 7eo,essent, per tant,
el pressupost total drexecució de les esmentades obres dtuna quantitat de =
2 5 . 1 7 2 . 9 6 2p t s ' t .

Pt

tAprovar el desglossamentpressupuestari de les obres ordinbries de ren ovació o restauració dels carrers Born, Plana de l!Om, Sobrerroca, Came, =

0 t 1 7T
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Sant Miquel, Nou, Dr. Planas, Cap del Rec, i 132 B, el proj
ser aprovat en sessió plenária celebrada el dia 28 dtAbril
de 1a següent fonr.ra:
a) Carrers La Plana - Born. Pressupst Total
- Obres d'inversió
- Obra de reparació de seryeis del carrer

Born . .

del qual, va
I present anyr=

1 7 . 5 5 6 . 7 5p4t s .
16.265.829
pts .
1.290.905
pts.

b) Carrers Carme, Sobrerroca, Sant }4ique1, Nou, Dr. Planas,
Cap del Rec, í 132 B. Pressupost Total
2 5 . 1 7 2 . 9 6p2t s .
- Obra drinversió fase
"A" Sobrerroca, Carme, Nou, Dr. =
Planas, Cap del Rec, i 132 B .
1 2 . 1 0 0 . 1 0p8t s .
Obra dninversid fase r!B'nSant Miquel
pts .
11.238.764
pbra_de repracid de serveis dels caffi'ers Car:ne, Nou, =
Dr. Planas i 1S2 B
1 . 8 3 4 . 0 8p
4t s . ' t .
Defens). a¡nbddsdictarnens e1 Sr, fuig, qui e4plicá les ofertes presentades per 1es empreses que oferien:r'eafunent garanties per a llexecució de les=
=
obres, que eren superiors al valor fixat inicialment per aquest projecte,
amb lrargunent de que e1s preus unitai'is de l'obra es veien augmentats per =
la irregularitat
i estretor dtaquests carrers. Acabá dient, qué 1es obrés co
mengarien innnediatament, de ilanera que poguessin estar acabades el 4 de de I
senbre dlenguany.
El Sr. Sorinas,. en 1a seva interyencid, rnanifestá que entenia que entrar
en rnodificacions de preus, era url terren)¡ peril16s , rnolt més quan fa dos ,=
mesos que es va -aprovar aquest project_e, i que per tant els valórs eren per=
fectamen previsibles.
E1 seu vot, dtgré seria llabsteñc16.
El Sr. Ons, digué llavors que no es podia d.ilatar rnés el comengAnentdta
questes obres, encara que aixó evidentrnentno podla ser una prbctica-de ltA jr.mtament, i acabá denanat que es tingués en- compte no tan^ sols la necessi.,
tat de comengar aquestes obres, sino també la difioltat
que entranyava fer =
un pressupost d!aquestes caracterlstiques.
E1 Sr. Garriga, de Centristes, enunciat que tarnbé s¡ábstindria en La vota
degut a que ja en el seu dia es varen oposar a que es practiquessin unes
gi6,
detenninades contribucions
especials en aquest Barri.
Realitzada votacid

fou aprovat amb vuit

abstencions (PSUCi Centristes).

TERCER- I]RBANISME:DICTAIIiIEN
PROPOSA]'..IT
INICIAR EXPEDIENTDTE}PROPIACIOI SOL-

fieTfrD-DE

-- Es va 11egir 1lesmentat dictanen,
seEi.ients acords:

en el qual es proposava l'adopció

dels

quali"1er. Incoar expedient expropiatori en relacid arnb éls terrenys
ficats' com a equiparnent educatiu pel vigent Pla General dt0rdenaci6 i deltuni
tats pel -Passatge Mezquita, carrers Joan XXrIr i Jacint Verdaguer i Plaqa ;
Sant Jordi, a fí de procedir a 1lexecuci6 draquest equipament.
Zon.-Forumular, a Itemparament del que disposa ltarticle
135.2 de Ta
Llei del 561, en relacid anb lrart.
197.2 de1 seu-Reglament de Gestió Urba nística, als efectes i amb les conseqüéncies previstés en ltarticle
17 de Ia
Llei dfExpropiacid Forgosa, La relacid de propietaris
i descripcid de bens i
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i drets afectats per aquesta expropiació i que a continuaci[6 stespecifiquen,
a lrobjecte de que durant el p1a9 de quinze dies conptats {es de la inserció
del corresponent arn¡nci en e1 Butlletí
Oficial de la
ia, qualsevol =
persona pugui efectuar al.legacions mitjangant escrit presehtat en el Registre General de lrAjuntarnent, als efectes de subsanar possibles esmenes en la
resolucid, aportant les dades oportrmes per a 1a seva rectificació,
al fi del
ho
eml, es trobará ltexpedient complert a disposició de quants interessats
sol"licitin
en el Departament d'Urbanisme draquest Ajuntarnent.
Pfopietari
S.A. Gonis Soler

Domicili
Plaga Cots n?- 5

DeScripci6
Terrenys de 6.772 mZ de for
que llinda=
ma rectangular,
al Nort, part anrb Companyia
Anonima lvlanresa dt Electrici
tat, part amb Empresa de ;
Serveis, S.A.; a Orient, =
amb Passatge Mezquita; al =
nigdia amb carrer Joan XXIII
i Plaqa de Sant Jordi; i a
Ponent amb carrer J. Verdaguer.

3er. Sol.licitar
del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya, La
declaracid dturgéncia de lresmentada apropiació, als efectes i amb les conse
qüéncies que es preveuen en lrart.
52 dé tá ftei-drExpropiació Forgosa".
El Sr. Puig e4plicá la trajecto'ria que"sthavia seguit per arribar a un =
acord amb lapropietat,
que aquest no havia sigut possibl.e, i per tal motiu es
portava aquest dictamen dtinici
de lrexpropiació dels terrenys.
El Sr. Perrarnon dernan) la paraula i digué que consid.erava que sthavia ,=
tardat rnolt temps, a més tenint en compte que e1 PSUChavia presentat La }¡bció
demanant ltinici
átaquesta expropiaci6, i dernanáal Sr. P"ig la quantitat que
la propietat pretenia obtenir draquest terreny, a Ta qual cosa contestd el Sr.
Puig, dient que no li semblava correcte, emrnciáfxifres
quan encara hi havia=
possibilitats
dtarribar a un acord; sí que puc dir, digué el Sr. Puig, que la
propietat en volia el doble de lroferta de ltAjr.rntainent.
E1 Sr. Fuentes, enr-rncib que votarien afirmativament tant aquest dictarnen
com-el posterior de sol.licitut
de la Generalitat del Col.legi del Pare Algué,
perd dem-rnciá_el fet de que 1a proposta que havia fet el seu grup fa dos me-sos fos autonáticamen rebutjada, com ho són totes 1es que venen de ltoposició,
com també e1 que aquesta tardanga comporti 1a no inclussió de les obres dra quest Col.legi en els pressupostos de la Generalitat per a ltany 83, i si aixo fos aixi 1a responsabilitat
fora única i exclussiva de ltEquip de Govern.
La PresidBncia, no es mostra dtacord, amb el que acabava d.e d.ir e1 Sr. =
Fuentes, referit
a que les propostes de ltoposicid no són tingudes en compte,
i.digué que les negociacions en aquests ternes solen ser dificils
i stha de te
nir en compte que una prommciació precipítada pot espatllar-ho tot, rnolt rné3
quan stha drintentar al máxim, un acord, petr que cornporta dtestalvi d"e temps=
i de procediment"
Ilavors el Sr. Fuentes, replicá: dient, que ja en el moment en que e11s va
ren presentar La lt{oci6, eren de tothon conegudes les difíicultats
per arribar á
un acord.
La Stra. Vilajeliu,
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precissá en quant a La referéncia

que sthavia fet de

564

sol.licitud
del nou Col.legi, que és a finals de Juliol
la Generalitat te per a proposar les obres que s r h a n d l
19 8 5 .

acabá el p1a9 que
durant ltany=

contestá e1 Sr.
El Sr. Sorinas, reiterá 1a postura del seu grup, illi
Mentres que el Sr. Perramon =
hig,
arnb argtments ja anteriorment nanifestats.
manifestava que al seu entendre hi havia hagut una equivocació en les priori
tats.
La Sra. Comas, preguntá si és que la normativa legal havia canviat, perque
fins fa poc, digué, no es concedia cap mena de constnrccid esccolar si no hi =
havia el terreny comprat.
La Stra. Vilajeliu,
li contestd dient que la normativa era la mateixa, pe
rü que durant 1a visita del President Pujol a Ia Ciutat, amb la que tanbé coi4
cÍdí 1a del Conseller dtEnsenyament, es varen fer gestions en aquest sentit, i
a¡nbdós personalitats
expressaren el seu compronis de que sempre que hi hagués=
nn acord drinici d'expedient, ja fos de compra o drexpropiaci6, es concediria=
per part de 1a Generalitat Ta construcció dtaquest Co1.legi.
Sotnls el dictanen a votació

fou anrovat amb ltabstenci6

del Sr. Casasa -

yas.

au4gl.-ESPORTSI

JOVENTUT:DICTAT4EN
PROPOSANT
APROVAREL COIvIPROMIS
DIAPORTAR=

Es'va llegir
acord:

el dictanen en el qr;al es proposava l'adopció

de1 següent

=

"Al¡rovar que lrAjr-rrtarnent de lvlanresa, es compronet a aportar 1a quantitat
de 12.000.000 pts. per a 1a realitzacií
de1 projecte dtinstal.lació
de tartan=
a les pistes dratletigne de ltEstadi M-micipal de ItEl Congostt', quin pressupost
total és de 50.000.000 pts. essent finangada la resta de 18.000.000 pts. anb una subvencid sol.licitada
a la Direccid Gra. dtEsports de 1a Generalitat de =
Catalu:ryatt.
El Sr. Garriga Rovira, defensá el dictarnen, explicá 1á irirportáncia que =
pe1 foinent de lratletisme,
tenia aquesta obra, aixi com el trfunit i gestions =
que srhavien fet fins ara de cara a obtenir aquesta subvenci6.
El Sr. Nlartinez , comengá dient que era un tema irnportant i interessant ,=
per a la Ciutat, peró que havia de matitzar, que e1 seu cost era excessiva +
ment elevat, perque si be- la subvenció és important i no s?ha de deixar per dre e1 cost de dotze nilions és massa elevat per a ltAjuntament. Afirme c[us ,,=
aquesta obra, tot i sent important, no era essencial ni pel foment ni per lles
port de base, sino que tanrsols servia per rms comptats actes d'dlite.
El Sr. Garriga contestá que aquestes xifres no significaven la rem.mcia a
draltres subvencións, i que tenia la intencid de parlar-ne anb la Diputació; =
i torná a reiterar
la importáncia que per.riaquest carnp ltesport podia tenir.
El Sr. lvlartinez, replicá:'dient,
que a Espanya hi havia tan sols vint
pie
tes de tartan i que aixd suposava un luxe, i que no potencia en absolut lres port de base.
E1 Sr. Oms, intervingué i digué que dotant, als nostres esportistes de me
dis, conseguirem que la gent que puja, lresport escolar, tingui unes metes fil
xades i conegudes, que són aquelles, e1 que stha denominat com a esport d.leli-
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t€, i que són gent que han assolit un nivell dlesport impo
ta¡rt demanavae1 vot afirmatiu per aquesta porposta d'Esporfs 1
I llavors dirigint-se
al Sr. ¡¡taitinez, Ii rbcoidá que eli
1a sigut Direg
tor-d'un Centre, e1 que li ha sigut_rnolt dificil
portar endbvant unes expedicions, realment costoses, essent les subvencions molt petites, i que jo=
en camri penso que stha fet una grarr trabor d'exemple de1 que és 1ta1ta mul
tanya, i en camri quan aquest Ajr.mtarnent concedí subvencirins a1 Centre Exl
cursionista
de 1a Comarca del Bages, en cap moment va dir que aixd no era=
una qüestió important per a la Ciutat.
Després dtuna pregrmta, referida al plag de presentació de la sol.licitut,
del Sr. Perramon; el Sr. tr4artinez, torná, a demanar Ia paraula per =
deixar constáncia de que el seu gnrp havia fet un atac de l'esport d'elite
i tan sols significa im elevat cost el que comporten aquestes pistes, quan
l'aprofitament
no és a1 máxim, i quan falten equipaments esportius molt més
básics a la Ciutat.
Realitzada
PSAI,{).

votació

ordináiia

fou aprovat arnb sis b.bstencions (PSUCi=

prrBlr
cINQuE.-qwrl.rB4I RELACTONS

Es va llegir
güents acords:

: DICTAI4ENPROP0SAI,{T
SOL.LICITAR LA=

el dictamen, en el qual es proposara l-tadopcid dels se -

rf'ler. Sol.licitar
al Departament d.rensenyamentde la Generalitat de =
Catahxtya 1a inclussió de lrobra de la construccid de1 nou centres escolar
de 16 unitats dtE.G.B. i 4 irnitats de preescolar, en substitucid del Col;le
gi rfPare Algué", en la progrnaació de éentres a finangar amb c)rrec al PreF
supost &ltesmentat Departament per lrexercici
de 1985, fonanentant dita in
clussió en la necessitat uEgent de dotar a La zona drun equiparnent escolarl
que conpleixi les mÍnjmes condicions establertes per a la nornativa de les=
construccions escolars .
2on. Adoptár el compromís d@osar a disposicid del Departarnent dtEnse
nyament de la Generalitat e1 terreny de 6.522m2 de superfÍcie delimitat p61s
carrers lt¡tt. Cinto Verdaguer, Joan $III,
Passatge de 1a Mesquita i Bisbe Co
mas, formada per dues finques ( ¡Lproyada lradquisicid
d'una drelles per coñ'
pravenda, esta¡rt lliure de cárregues), amb destí exclussiu a la construccid
drr-rnequiparnent escolar de 16 u:ritats drE.G.B. i 4 unitats de preescolar, en
substitució de ltactual Col.legirfPare Algué", tan atriat com el Consell Exe
cutiu de la Generalitat adopti ltacord de declaració dturgéncia de ltexpe I
dient dtexpropiacid forgosa, ja iniciat per lradquisicid
de la segona finca
propietat de S.A. Gornis Cornet, possibilitarft
7a seva ocupació prévia aL pa
gament de justipreu.
Ser. Facuhtar aI Sr. Alcald.e per a la signatura d.e tots
que siguin necessaris per la complirnentacid de ltexpedienttt.
Defensá el dictamen, la Stra. Vilajeliu,
sthan Tit anteriorment.
Realitzada votació ordinária
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els doct¡nents

dtacord anrbels termes que ja=

fou aprovat per unanimitat.

S I S E .- SECRETARIA
GENERAI:DIOTAMENS
SOBRECONTRACTACIO
Es varen llegir

els dictanens en els quals"es

e1 segiient:

RAI4ISMLñOZ, Sr. =
"'ler. Contractar al Sr. JOSEHIERROROLDAN|Sr.
JUANIPUIG I\4]LGOSA,ST. JOSE }MRNANIEZ
GARRIDO,con a Ofic Is 2a., pel període
de tres mesos i amb efectes de prirner de Ju1íol de 1982, i arnb una retribució
ccresponent a 314180 pts. per hora de treball reaLitzat, amb un náxim de 43 ho
res setmanals.
ZON. CONITACtATA1 Sr. JOSE-}4Ai\IEL
ENRIQUEZLT]PIAÑEZ,Sr. Mi\CIN LryADO =
pRA
BENITEZ, Sr. JtiAi{-JoSE PEREZORTIZ, Sr. lr4ANtlEL
HIDALGOROÍERO, Sr. IT4ANuEL
D4"9AIRES, Sr. VICTOR ZAFRALOPEZ, Sr. JUAI{ MARIAMALLADORAMIREZ,Sr. ANIO T
NIO i\,N]NTESINOS
CAMACFIO,
ST. RAII4]NBEMGESSORRIBAS,ST. MIQTJEL
NARTI SALA, coln
a Feons, pel període de tres mesos ianb efectes de 1er. de Juliol de 1982, i='
amb una retribució,
corresponent a 286120 pts. per hora de treball reaLitzat,
amb rrn rnáxim de 43 hores sétrnanals".
rrContractar a en JOSELOPEZSOLIS, per exercir
=
frmcions d'Escorxador,
peJ període comprés entre el prirner de-"ritiol
i el 31 de d.esesmbrede 1982, i
amb una retribucid mensual de 52.818 pts., més dues pagues extres de 25.223tpts. _cada una, en la part proporcional que correspongui. A f'enparament del =
que disposa ltarticle
25.2- de1 Reial Deiret 3046/i7 áe 6 d'OctuLre".
La contractació
pel Sr. Puig:
Realitzada

destinada al fons dtocupaci6 com.nitária

votaci6

ordinátia

fou conentada =

fou aprovat per unanirnitat.

I no havent-hi més asstmn:tes per tractar Ia Preside)rcia, declarb aixecada la sessió sent tn quart d.e-tres del nigdia, de tot e1 qual com a Secretari
certifico . at-\
-'//

l,*á* b

