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Alcalde-President

Ilm. Sr. jof=.:*et

i-frat.

Tinents drAlcalde
El Jordi Marsal i M-rntala.
En Fre Oms i Pons
Fn RamonPuig i Soler (stabsenta quan faltaven
per dos quarts de deu).
En RamonLlatjos i Planas.
En P.amonl{ajó i Lluch.
En Josep Sorinas i Nogués.

cinc minuts

En Josep-lftlt=amriga i Caro.
Consellers
El Manuel Cano i Navarro.
Nf

Eduard Bohigas i Santasusagna.

El Josep Fuentes i Ribas.'
N r Erric Casasayas i Brihs.
Nl

Ignasi Ferramon i Carrió.

En L1uís Tüneu i Roca.
Na Concepcid Comasi Riu. (stincorpora
pre i deu minuts).
El Francisco Guillornia i Lasheras.
En Jordi Perez i Picas.
En Joan Garriga i Rovira.
En Emili Martinez i Ballester.
N r Andreu Descals i Codina.
Fxl Josep Empez i Garóia.
En Valentí Brunet i Corrons.
En Francesc Canals i Serrano.
Absents iustificats

il

justificar
Absents.,sense
Na lt{aria-Teresa Vilajeliu i Roig.
Na Maria-Angels Torrens i Vi1a.
Secretari
Na Maria-Angels Clotet
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i Mir6.

a les wit

del ves -

A 1a Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, i quan
saven 5 m. de
I4ais
lvfaig
de
ni
mil
nou-cents
vuitanta
dos,
es
ixen sota la
les I del dia cinc
Presiddncia de1 Sr Alcalde-President,
prévia convocatória a l t e f e c t e , e1s se'
nyors esmentats abans a lrobjecte de celebrar sessió ordinária del P1e Ir4r-u'ric!
pa1.
Obert lracte¡ es passá a aprovar per unanimitat, e1s esborranys de ltacta de la ú1tima sessi6, tant en castellá com en catalá.
A continuació es procedí a tractar dels assr.mptes figurats en ltOrdre de
Convocatória, resolent-se tots ells en els termes que a cóntinuació es rela cionen:
PRIMER.- PRESIDhICIA: NOMEIT{AiT¡IENT
DELSMEMBRES
DE IA. COMISSIOESPECIAI PERA =
Es llegí

el dictanen,

en el qual e$roposava ltadopció

del segiient acord

I'Constituir definitivament,
la Comissió especial encarregada de 1'estudi
de 1a m:nicipalitzaci1
del Servei de PompesFúnebres, que tindrá la següent =
composició:
- En Joan Cornet i Prat, Alcalde-President.
- Br Jordi l'{arsal i lvfr.ntalá, Tinent dtAlcalde.
En Pere Ornsi Pons, Tinent drAlcalde"
- En Ranon Majó i Lluch, Tinent d'Alcalde.
- En Josep-Agustí Garriga i Caro, Tinetn dtAlcalde
- Na Maria-Angels Clotet i Mir6, Secretari General.
-,En RamonRiera i Val1, Dipositari de Fons.
- En Pere }vlassegúi Bruguera, Economista-Cap de 1a Secci6 dtFlisenda
- Nt Antoni Viadiu Serch, representant del Col.legi dlEnginyers.
- En Santiago Bosch i Espinet, representant de1 Col.legi d'Advocats.
- En Josep-lvlaria l{ontserrat i Alberti,
representant del Col"legi drEconomistes de Cata}.rrya.
- Er Miquel Pei Vilaseca, representant de1 Col.iegi de Metges,
N! Abel Doninguez i Martinez, Representant del Col"legi de Metges.
- En Joan Ventura i Coll, representant de1 Gremi Provincial dtEnrpreses

- N' rsabelsanchez,
,^"nr"r"*?J?T:"lft33lii¿tudeveinsdeIa ciu tat".

Realitzada votaci6 ordinária del dictamen, es va aprovar per r.uranirnitat.
SEGON.-PRESIDENCIA:PROPOSTA
NOIVIEI{AMEIVT
DE MPRESENIA}ITAt CONSELTDE DIREC-

m-DE-X=mf.

Es va llegir

la proposta, dradopció del següent acordt

"Nomenar al Conseller Sr" AI{DREUDESCATSi CODIM, com a representant =
draquesta Corporació lüumicipal en e1 Consell de Direcció de1 Col.legi Públic
I'Renaixeng4", dtacord anb lfarticle
26 de la Llei Orgánica 511980 de 19 de =
Juny de ltEstatut de Centres Docents".
=
Intewingué, el Sr. lvlajó, per manifestar que el seu gnrp s'abstindria
en la votació del dictarnen, perque aquests nomenaments es feien a partir de=
lrEquip de Govern i no eren criteris
de tota la Corporacid.
Realitzada votaci6 ordinária,
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cc-ucDi PSAN).

fou aprovat amb vuit

abstencions (PSUC, =

TERCER.- SECRETARIA
GENERAL:
Es varen l1egir
següents acords:

els dictanens,

en els quals es proposava l'adopció

dels

''r Contractar a N"ANTONIOFERNAI{DEZ
BAIASTEGUI,Professor d'E.G.B., peF
a realitzar
les fr.mcions administratives própies de l'Oficina
Gestora á'Énse
ny.ament, i p9-1 periode comprés entre eI 4- de-Maig i el 51 de Juliol de 19821
amb rma retribuciómensual
de 28.000 pts., més áues pagues extres de 16.00Ópts. cada una, el1.1a part proporcional que correspongüi. f am¡ rnitja jornada
de dedicaci6. A l'empárarneñt áe1 que didposa ltari.
1s.1 del Reial Decret =
3046/77 de 6 d'Octubret'.
FONSECA
i FORTO,per a reaLitzar funcions=
"Contractar a En JOSEP-I\4ARIA
dtordena¡lga d'Escoles i altres depurdéngies M-uricípáts, i pel període comprés
-any,-amb
entre e1 dia 1 de
una retri
\fa!g de 1982 i el 30 de Juny del-natóix
buci6 mensual de 40.529 pts. més dues pagues extres de 25
"224'pts. cada una;
1a.pflt^proporcional_que
t
correspolgui.
ltemparament
A
qüe disposi
de1
91
lrarticle
25.1 de1 Reial Decret 5046/72 de 6 d'Octubre"
Durant la lectura del d.ictamen, i quan passaven cinc minuts drun quart=
de nou, stincorpo'ra a ra sessió 1a conseller concepci6 conas i Riu.
Després dtuna intervenció del Sr. Majó, demanant informació sobre el =
primer dictarnen, i drhaver-li contestat e1 Sr. Marsal ambduesocasions, així
com la Secretária General que suscriu, el Sr. Majó, es mostrá insatisfét
i=
digué que stabstindria
en aquest dictamen, doncs- entenia que no hi havien =
uns criteris
en la contractació de personal.
Realitzada votació per separat, el priner dictamen fou aprovat anb l'abs
tenció del PSUC(5), I el segon fou aprovat per unanimitat.
DEL PSUC: REFERENT
A LA DIADA DE LI 1 DE MAIG I A I.A. SITUACIO
QUART.-MOCIONS
DIATUR.
- Es va l1egir
seglients acords:

lresmentada Moció, en 1a qual es proposava l'adopció dels=

"1. Que aquest Ajuntament dongui suport a aquesta diada en el seu con tingut i significat,
fent pública una crida en 1a que es reconegui ltacord i
es demani la participació
dels ciutadans en els actes que s'organitzin per =
aquest motiu.
2. Qte aquest Ajr.rrtament atenent a les dificils
circr.unstáncies per que
atravessa el conjunt dels treballadors de 1a Ciuta!, i 1a greu situació dtatur que es dona decideix:
- Exigeir al Govern de 1a Generalit-at un
"Pla urgenttt de mesures contra ltatur a Catalurya"
- Exigir de 1|INEM i de 1a Generalitat de Catal.rnya una cópia dels expedients de crisi en el moment que stiniciin
legalrnent a lradministració
i =
el seguiment pwrtual de cada r-¡ndtells"
- Pel que fa als acomiadaments individuals a l'II\4AC, cal exigir-li
r;na
relació periódica per sectors de la perdua de llocs de treball a la Ciutat.
- Finangar un estudi sobre ltatur a Manresa per barris, anb estadístiques drempreses tancades, traslladades o creades, aixi com de lractivitat
ar
tesanal, eue ens doni un coneixement serió i aprofrurdit sobre e1 tema.
- Transport gratuit per a tots els parats que no cobrin subsidi.
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- Eximir de pagar impostos i taxes rnunicipals a aquelles persones
en
situació dtatur"
Defensá la lr4oció el Sr. Fuentes, Qgi explicá que 1a Moció constava =
de dues parts, 1a primera La retiraven perqué ja no tenia sentit; peró en
segon 1loc volia que constés en acta algtrres qüestions: primerament 1a in
tenci6 que tenien de portar aquestes propostes a 1a Comissió de Treball f
Foment; després fer constar 7a seva protesta -perque en el P1e passat s'ha
via presentat aquestta lt¡trocid,amb e1 degut teilps a Secretaria Géneral i ==
no va estar recollida a ltordre de1 Dia, i per últirn considera que no
srhavien respectat e1s acords presos entre l?executiva del ISC i la de1 =
qSUC. En quant a1 segon pi.mt en concret de la Moció digué que tot i consi
derant que ltAjwrtanent te moltes lfunitacions per actuár en el camp de =
ltatur stha de veure rna voluntat clara de que fem esforgos per a iolucio
nar-ho, i r.¡navia podria ser les mesures que 1a Moció proposa.
El Sr. brrainon, digué que considerava en conjr.mt positives 1es propostes que engolvava 1a it'lioci6, ara bé, e1s dos últfuns punts tindrien que
estudiar-se, per concretar-ho a les Ordenances fiscals.
Tot i així vota ria afirrnativanent.
El Sr. Oms, digué que no veia gens clar la possibil-itat
de portar 1a
Moci6 a-la prbctica, ademes sthavia de tenir en compte que en alglrres pro
postes ja srhi esta treballant.
Per tant la seva postura era la de denanár
que es quedés sobre 1a taula
El Sr. Marsal, comengádient que aquest era un problena que e1 seu =
grup 1i preocupava rnolt, peró entenia que sthavia de-valorar amb serietat.
Recordd que en quant a1 tema del 1er. de l'4aig, la Cornissió lr4r¡ricipal Permanent, java prendre wt acord per fer u:ra crida conjr.mta des de l'Ajunte
ment. En quant al segon punt digué que hi havia una cosa ben clara, i era
que en aquests tres anys drAjuntarnent, aquest havia sigut ltempresa que =
havia creat més llocs de treball. Mencioná tainbé els llocs de treball oue
s'havien conseguit fent gestions, i per tant de manera indirecta. En qüant
al Pla urgent de mesures contra I'atur digué que el caní passava no per =
lrAjtntament sino per el Parlmnent. Per últin feu referéncia a 1a complexitat dels dos últjms pr-mts referits
al rtema de dos impostos; i va con : cloure manifestant que la seva postura era que quedés sobre la taula.
El Sr. Fuentes replicá que les seves propostes eren series, reiterá=
e1s acords entTe les executives del EC i de1 PSUC, en el sentit de rei =
vindicar de la Generalitat, Ia redaccid drr.u'rPla urgent contra ltatur.
Per ú1tim digué que estaria disposats a modificar el redactat concret dels
dos ú1tims ptrnts, iniciant el paragraf perrranar a estudiar en la direc ci6 draconseguir ..."; i afirmá que aquestno erar:n temaper deixar-lo =
sobre la taula.
El Sr, Alcalde, explich que des de 1a Federació de M-¡nicipis srhavien
tingut tma serie de reunions arib el conseller Rigol per tal de veure com=
es feia un treball conjurt. Afirmá que qualsevol Pla contra I'atur a Cata
lunya ha de passar per Sindicats, Ajr.mtanents i Generalitat; i qué les ne
sures a prendre per combatir-lo passen per les subvencions, per a poten :
ciar 1?empresaprivada.
El Sr. Fuentes torná a replicar que si existeix aquesta voltntat
treball no enten, perque no staccepten les propostes del PSUC.
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de=

El Sr. Garriga Caro, digué que compartia e¡ general a postura tant del
PSC com de CiU, ja que entenia que l'Ajuntament te poques possibilitats dreficácia en el tema.
=
Realitzada votació drurgéncia de 1a Moció, fou rebutjada per disset
vots en contra (PSC, CiU, CC-UCDi Independent) i sis a favor (PSUCi PSAN).
Per tant ltAlcaldia-Presidéncia,
no declará la }¡trcciód'urgéncia.
CINQUE.- I\4OCIONS
DEL PSUC: REFERENT
A,L CO}üTMCTE
D'ARREMAI4ENT
DEL TEAIRE

ffi

Es va llegir

l'esmentada Moció dtadopció dels següents acords:

trler. D.onar per acabat lractual
servatori anb lrempresa Cabot.

contracte drarrendament del Teatre Con-

Zon. Que en el termini rnáxirnde dos nesos es procedeixi
i firma drur altre contracte que atengui als següents punts:

a la redacció=

a) Que atenent que lresmentat edifici
es considera com Ltrr "be de donini públic" el període de validesa de1 docunent stestableixi
en termini de =
clnc anys.
aixÍ

b) El cost de la prina de la pólissa d?a-ssegurangacontra incendis,
com 1a Contribucid Territorial
Urbana serb. a cárrec de ltarendatari.

c) Qualsevol obra que sthagi de realitzar
e\ el local
adjr.nrtes, haurá dtesser autorítzada per ltAjuntanent.

=

o dependbncies =

d) Que tot el que es refereix a ltaspecte econórnic, lloguer i despeses
drusr.sizui estudiat pels técnics de ltAjr¡rtament, per ta1 de procedir a la=
seva atualítzacií".
Defensb la Moció e1 Sr. Martinez qui explicá el criteri
de 1a proposta=
ana:ttallisat
amb e1 que pensava que havia drésser 1a transpardncia de ltAjr.m
tament. Adenés, aquest cóntracte está completarnent desfassát i és totalneñtl
impositiu per lrAiuntarnent; i per tant nosal-tres proposem aÍrar a 1a renova ció d'aquest contracte.
Li contestá eI Sr. Marsal, dient que pensava que era una proposta for positiva
que es podia millorar amb un seguit de sentits. A continuació
=
qa
feu histbria del Teatre, i digué que com sigui que aquest contracte te tot =
qq gegqit drelements. que podrien considerar-se lesius per a ltAjtmtament, =
juríF i? faLta primerament in estudi dels técnics que contemplés l'óstudi
dic del valor legal del contracte, així com les possibilitats
d'anu1.laéió;=
per tant la seva proposta anava en el sentit de que en el plag de tres mesos
e1s Serveis Técnics presentessin rn estudi sobre aquestes LonÁideracions i =
en base a elles prommciar-nos "
El Sr. Perramon digué que estava dtacord amb el ciiteri
dtanar a rescin
dir aquest contracte, ara bé també estava dtacord que stestudiés préviamentf
per tal de saber la indennitzacií,
que en el seu cas pogués existir.
El Sr. Garriga Caro, també es mostrá d'acord en general arnbel que stha
via dit fins aleshores, recalcant la necessitat de teñir préviament i'inforl
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me dels técnics i dubtá de 1es possibilitats
te.

1ega1s

contrac-

El Sr. Ons, afirmá que creia que l'esperit
de la Moció era totalment vá
1id, _nerb que en e1la es feien un seguit de propostes que necessitaven de =
I'informe previ per saber 1es possibilitats
legáls en que ens movem.
El Sr. l'lartinez. llavors, es mostr] dtacord anb e1 plantejament de 1'Equip de Govern i a Ia resta de Portanveus, i digué que 1a idea seva ja passa
va per lrestudi previ, donada 1a complexitat del tema; en definitiva
si hi =
havia el cornpromís dtacceptar-ho i estudiar demanaria deixar-lo sobre la tau
la"
tenir

El Sr. Marsal, torná a intervenir per e4plicar que lfestudi hauria de =
tres parts: aspecte juridic,
aspecte económic i aspecte de gesti6.

, Després qug 1a Secretária General que subscriu fes algr.-uresprecissions=
sobre algures qüestions jurídiques que sthavien fet esment, Ia Piesidéncia =
acceptá deixar sobre la taula aquesta lt4cció.
SISE.- MOCIONS
DEt PSUC: REFERENT
A EXPROPIAC]O
TERREMSPER A T.A CONSTRUC

Esc

,Es va llegir
acord:

la Moci6, en la qual. es proposava 1'adopci6 de1 següent

=

f'Iniciar els trámits dtexpropiació de ltesmentada propietat a ft i efec
te de poder posar, amb el nínim de tenps possible que penneti la Llei, el ;
conitmt_drespai necessari a disposicid de 1a Generalitat de Catalunya, per =
tal de facilitar
1a construcci6 de la nova escola "Pare Algué".
Defensá la Moció el Sr. Sorinas, eui e4plicá que e1 procediment drercpro
piaci6 afavoriria
la rapidesa i sraconseguirien aquests terrenys qualificatl
drequipament educatiu a nillor preu. El Sr. Puig li contestb que en el seu =
momentsi s'escau, es portaria a terme ltexpropiació. El Sr. Sorinas digué =
llavors que hi havien molts infants esperant aquesta escola. El Sr. Omsex plic) que en el Pressupost Ordinária hi ha urs'diners destinats a la compra=
de terrenys; si no starriba a un acord amb 1a propietat s'optaria oer aqüest
caní últim. El Sr. Alcalde, afirmá que la gesti6 del Sr. Puig havia sigut po
sitiva,
que havia permés estalviar nolts diners a lrAjrlrtament. El Sr. Soril
nas, es mostrá en desacord amb e1 que acúava de dir l'A1calde. Llavors e1 =
Sr. Majó digué que 1lafirmaci6 que havia fet el Sr. Puig li semblava greu, =
doncs no és el Sr. Puig oui negocia anb la Propietat sino ltAjr.rrtament. El =
Sr. Marsal intervinzué per dir que en principi el problema de lrescola de1 =
tlPare ALzué!' no és un problema de nens sense escolá, sino que la qüestió es=
troba en que 1es condicions d'aquest Col"legi s6n molt deficients. El Sr. So
rinas es rnostrá partidari
d'establir
un terñini per a la nesociació després!
del qual es passaria a ltexprooiació.
E1 Sr. Perranon digué que tenint en =
coÍIpte els passos que srhavien fet pensava que el camí a adoptar era lfexpro
;
piaci6. El Sr" Sorinas tonrá a exigir ltexpropiació.
Reiteraren per:rfi1¡ir
les seves interyencions els Srs. Marsal, Omsi Soiinas.
=
Realitzada votació fou rebutjada Ia Moci6 per tretze vots en contra
(CC-UCD
i Independent) i 6 a favor (PSUCi PSAN).
RSC i CiU). 4 abstencions
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MOCIONS
DEL

Es va llegir
1'acord segiient:

REFERENT
A IRREGTJLARITATS
EN

PRESTACIO
DEL SER

lresmentada ltúoció, en la qual es proposava l'adopció

de=

',JESUSALBERICH,S.A.,,, adju
-"Qbrirr_expedient sancionador a Itempresa
dictária del servei de neteja i vigilácnia
dels sanitaris de 1a Plaga Es- PffiYa, adjudicació acordada en sessió plenária del 2 de desembre de 1981".
EI Sr. Perramon explicá 1a Moció, que en sintesi consistia en una serie drirregularitats,
entre el1es l'exigéncia de donar propina, que s'ha via produit en algun cas. E1 sr. Perez Picas, 1i contestá e4plicant que =
lractitud
de lrAjuntament davant draquests fets havia sigut e1 de demanar=
explicacions a lrempresa, i gue aquesta havia nanifestat que l'actitud
havia estat personal i que pendria mesures per ta1 de que aixó no tornés a =
passar. Davant draquest compromís e1 Sr. Perez Picas, es manifestá a favor
de_donar aquest assurpte per solucionat tota vegada que Ltempresa havia =
prés el compromis de que no tornaria a passar, á la vegada qüe li semblavaq
obrir un expedient sancionador no eramassa oportú, si préviament no sthavia
avisat a lrempresa. El Sr. Perramon torna a demanar que stinvestigués tot=
el comportamentdraquests serveis. El Sr. Perez Picas, li digué que des de
It'lanteniment. es feia t¡n seguiment^ diari de les queixes i suggerBncies que=
rebien. Llavors el Sr. It{a.iódenaná si s'havien coÍrDrovat les condicions la
borals de la persona que ñavia tingut aquesta actitud, a la qual cosa el I
Sr" Perez Picas contesta q-ue efectivament, i que tot estava correcte. E1=
Sr. Pemamon, després de que se li hagués dit per part del Sr. Perez Picas
de que lt empresa-havia piés et cornprórnísdtadbptar les mesures necessb
ries pel correcte funcionament draquest servei, retirá la lr4rcció.
WITÉ.---

MOCIONSDEL PSAITI:REFERENT
A INFoRMACIoALS CIuTADANIS
EN REFERENCIA

Es va llegir
güent:

la Moció en la qual es proposava l'adopció de ltacord se

ttsemestral srinformi als ciutadars a través
Que anb periodicitat
drr¡n resun estadístic,
de les nostres preses i inspeccions de productes
alimentaris,
i els resultats obtinsuts en la seva analisi.

=
=

Iguahnent que stinformi de quins expedients o sancions es segueixin=
per penalitzar, cas de produir-se, 1a infracció.
Que a través de les publicacions mr¡nicipals, i dels nitjans locals
de com.uricació, stinformi de les atribucions de l'Ajurtarnent en materia de
control alimentari,
i de on cal que e1s ciutadans stadrecin per consultes=
o denincies".
El Sr. Perramon en la seva explicació digué que a 1a Cornissió de Sani
tat no sthi havia portat cap informe estadístic i detal-lat de tota la feil
na feta pels funcionaris de Sanitat Locals, i que pensava que es devia als
ciutadans aquesta informació, així com els seus resultats.
Li contestá e1=
Sr. Alcalde erplicant la situació dificil
que es troben els Ajr-mtaments en
aquest camp; i feu menció' concreta de la nanca dtr.ln laboratori mtnicipal.=
Digué oue lraorovació per part de1 Parlament de Catal.rrya de la creaci6 de
20 laboratoris comarcals era un tema lent que des de lrAiuntament i des de
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la Federació de Municipis, s'hi estava presionant. Fina
t digué que
lresperit de 1a Moció era vá1id, ara bé la manca de medis era evident.
La Sra. Conxa Comas. intervingué per a mostrar el seu recolzament a la Moci6. E1 Sr. Perramon torná a insistir
en la necessitat =
de trobar una fdrmula que paliés aquest problerna , a La qual cosa e1 =
sr. Alcalde li contestá que la solució no es podia veure a rn-rplag irnnediat
Realitzada votació de 1a Moci6, fou aprovada per unanimitat.
NOVE"- ASSTIMPTES
SOBREVINGUTS
Es l1peí r.na Moció de1 grrry de consellers
va el seguent:

de CC-UCD,que proposa-

"1.- Acceptar la senténcia de data 26-4-82, de ltAudielncia Territorial de Barcelona, dictada en eI Recurs Contenci6s-Administratiu
interposat pe1 grup de regidors de Centristes de Catalunya (CC-UCDI, Srs.
Garriga r Oliveras i Botifoll,
contra l'acord de l'Ajuntament de ir,lanre
sa de 31-7-79, en e1 que stassenyalen assignacions fixes mensuals als]
membreselectius de la Corporació, i en la que stestableix la nulitat=
dtaquest acord. i del que va desestimar el Recurs de Reposició dels mateixos regidors de data 18-9-79.
'

2.- Declarar ldgicanent larnbé nuls, tots els dictamens referents
a assisnacions dels menbres de 1a corporací1, hagi aprovat el Ple des=
del 31-7-79 aL 28-4-82, a excepció de ltapartat que fagi referbncia a=
1 I assignacid de 1 rAlcalde.
3.- ParaLitzar d'inrnediat el paeament d'assisnacions a tots els=
mernbresde la Corporació. a excepció de ltA1ca1de Sr. Joan Cornet i =
Prat.
4.- Oue en el proper Ple Ordinari sigui presentat per a 1a seva=
aprovació un nou Dictanen de Presidéncia o de al Comissió dtHisenda i
=
proposant 1es quantitats que es pagaran a1s Tinents
Adrninistracií,
dtAlcalde i Regidors dtaquest Ajuntament per dietes o per assisténcia=
a 1es ret¡nions de 1es Comissions Informatives, prévia presentació de =
1es despeses i justificació
de 1'assisténcia a,les reunions.
5.- Que en el plagrde sis mesos, tots els que haein estat rnernbres
de la Corporació it4tnicipal, rnenys ltAlcalde,
retornin a ltAjuntament to
tes les quantitats cobrades en concepte dtassignacions't.
E1 Sr. Garriga Caro preguntá primerament perque aquesta lr4oció no =
habia estat inclosa a ltOrdre del Dia. A la qual cosa la Presid.éncia li
contestá, que el dilluns ja estava feta ltOrdre del Dia; perb ademes es
tenia que tenir en compte que la Senténcia a que fa referéncia la Moci6,
no habfa entrat oficiafunente a ltAjr.mtarnent" I con sigui que e1 Sr" Gar
riga pregr.rrtá llavors si es posava en dubte ltautentiéitad
de la fotoc6
pia de la Senténcia que ell va presentar a Secretaria e1 dilluns, e1 ;
Sr. Alcalde li contestá que I'Ajuntament com a Institució
habia dractuar
dracord amb r¡n procediment legafunent establert,
i en aquest cas passava
perque la Senténcia tingués entrada en el Registre General de ltAjr;ntament.
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E1 Sr. Garriga denaná que a 1a vegada que es
s lectura a la Moció
es llegí-s també 1a senténcia, contestant-li
la Presiddncia que com sigui=
que ell havia :igut notificat,
eu€ la l1egís e11. El sr. Gairiga doná-lec
tura a la Senténcia. Després d'una intervénció de1 Sr. Garrigii
det Sr.;
Marsal, referides a la urgéncia; intervingué el sr. perramon qui digué'que
aquest era un tema que ja srhavia disctuitit
en altres ocassions i que =
pensava que una ciutat
de la dimensió de Manresa, compol'tava rrta certa =
dedicació dels seus consellers i que per tant aquesta havia de ser remune
classes populars tindrien el caní tallat per arri:
¡ada, pel contrari-les
bar-hi. Er conseqüéncia estava érrcontra de la ir4oci6 que proposaven e1s =
Centristes.
A continuacid intervi¡Sué
el Sr'" Maj6, qui rnanifestá que aquest terna
anav-arnolt 11igat'a Lteficlcia
de les tnltitricions,
que aquest era un in=
=
tent_per part dels Centristes de colapsar els Ajuntanients'democrbtics,
que és contrádia arnb la postura de l!ÚCD que un d.ia va manifestar-se a fa
vor al promulgar el Real Decret en el que slam¡raran els acords de les asl
signacions dels consellers. Per tant pensava que aixó obeia a membres incontrolats de 1a ucD; i acabá dient que l'assignació de sous dona més =
transparbncia a ltAjr-mtament, ja que evita que és treguin compensacions =
poc clares als Cdrrecs Públics. El seu vot seria en contra de la Mocl6,
El- Sr" Oms, denaná al Sr" Garriga que defens.é-s:la seva Moci6, Llavors
eI Sr" Garriga conengá dlent que dubtava que les seves.pa,raules convences
sin a algú, peró que quedava clar que la Senténcia ltúnlc que feia era iñ
terpretar r.¡n-Decret-L1ei prornulgat en plena epoca denocrática. Trobo lb:
gic, continuá dient, que áquestá Sentéñcia no^sracceptl i que es recurrei
xi al Tribunal Suprem; ara bé 1a ciutat no entendrá" querl,lAjr.mtarnent de I
l{anresa,no accepti el que ha dit tm Tribr.lnaL del forma imparcial, i no =
precissament basant-se, com algú ha dit, ainb una Llei franqulsta, sino uni
cament amb un Real Decret Llei de 1t arry' 79. DtAltra banda hem de tenir en
qoÍple que aquest Ajtmtanent, ben be que sragafa moltes vegades a la Llei
de Rdgirn Local franquista.
El Sr. Oms, comengádient que els nateixos consellers centristes no=
srhavien negat mai a rebre 1es assignacions que rl,tAjtmtarnent els hi donava. I jo vol-dria recordar, dlgué, gue aquÍ hi ha gent que ha de plegar =
del seu treball
i que se li desconpte acuradament la part del sou. Adernés
a nivell estatal és r¡r fet acceptat per tots e1s Partits,
a excepcid, pe1
qpe es veu, dla1gtns incosntrolats. Nosaltres estem,en contra de la lthcld
bdsicament perque, per defensar 1a denocráci.a, tothom ha de tenir accés =
als Ajuntaments, i amb aquesta pulcritut
legal a que es refereix e1 Sr,=
Garriga només podrien entrar als ajtmtaÍrents les. classes que no tindrien=
cap necessitat de rebre algtn tipus drassignaci6, per les hores que hi dg
diquen. Draltra banda slha de tenir en compte que els consellers de Cen .
tristes-UCD, també cobren a molts Ajrntameñts, i aóontinuació llegí:,alguts
cassos dlAjr.mtaments en que e1s Centristes cobren, així corn I-es quantitats
corresponents "
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Se.guidanent el Sr' Marsal en'. 1a seva intervenció,
explicá que e,l te
rqa és nolt més profrnd del que aparentment seffila, ne'e.s tiacta de defen:
sar e1s diners de cadascú, sino trn tipus'de fr.ncionanent de llAjr-mtarnent.
Feu referdncia a continuació a1 proc6s democratic que havia sezuit el nos
tre Pafsr -a través de la reforrna i del pacte, la qüal cosa conrflortava uná
sitnació de conplexitat lega] , í a vegades de dubtjosa aplicacib ¿ef principi de legalitat.
En quant al tema concret del-s sous digué que el téma =
no es tant la sentencia sino llaspecte de fons polftic
que aquest tema =

comporta: 1a concepció dels Ajuntamerrts. Interpretant aquest Reial Decret
de manera estricta,
digué, es- dedueix que ets Á¡tntaments han de fgncio de
que
es
compensi tan sols et temps que porten les sessions o=
lar
{orma
les comissions¡ i-aquegta_co-ncepció nosaltres no la cornpartirn; tn Ajr.rrtament necessita rnolta rnés dedicació, i si es aixf, demanária, áiguc
=
[ui
pot fer polÍtica en aquest País; la resposta és crara,només'el
de
di[ue
ners.
Per 1a seva part, el Sr. Alcalde intervingué per dir que lanentava =
molt wta situació contra que en aquests moments la Corporació es trobava.=
Aygi.vgig,-digué,
una *titud
que suposa un pas enrerá en la nova concepció dels Aji.mtarnents. IIi havia un acórd de tóts els Partits polítics
a =
nivell de ltEstat que venia a so1.l-ucionar, a través del Reiáf Decret esmentat, e1 problena que generava per molts la dediacació de tefips a 1rA juntarnent. El curids del cas és que el projecte de l1ei de Régiil Local =
que el Sr. l4artin Villa va enviar a tots eis Alcaldes'deL Paíl preveu cla
ríssfunament, la percepcid de retribucions pels memebresque cornposenelsr
Ajuntarnents, aixf com la situació dtalta eñ la Seguretat Sociall que en =
aquests moments no es dona. També La Carta Europea de Mnicilris
preveu =
les compensacions econdmiques als mernbresde Lei Corporacioni lotars. per
tant cal veure que la UCD de Manresa va en contra de- l-a UCDde lvladrid, ja
que pel _contrari en e1 moment en que e1 Ministre dtAdrninistracid territórial i dgsprés el- govern, presentaven aquest projecte de Llei, 1a UCDde=
Manresa hguera hagut de retirar
el recuis.
Torná a demanar 1a paraula e1 sr, Garriga caro, per dir que srhavia=
parl-at dttln Pacte entre Partits i que existia consens,-Sobre aquest tepar=
ara bé jo se el que diu el Decret-Llei,
i aquest Pacte que stha mencionat
que se rnlensenyi per escrit.
I fent referéncia al sou qtie e11s hayien per
:gbgt, djg,rQ que la ciutat, coneix des de fa tenps el seu punt de vistá.;
Draltra banda demanoa1 Sr. Alcalde que transmeti als funcionaris corresponerts la nostra renÚncia a percebre qualsevol quantitat i stabstinguin=
de fer ",els corresponents ingressos. Tárrbé penserndigué, demanaat tiibuna1 Suprem en el moment que accepti el trfunit del reéurs dtapel.lació,
=
que pre_ngui 19s mesures cautelars necessáries, per assegurar, en el cas =
de confirmacid de la Senténcia de ltAudiéneia, áiatre uñs *Ís,
el reinte
gre de-1es quantitats cobrades des de ltany 79. Es molt cl-ar' áquest as I
pecte deles assignacions en e1 Real Decret, tant sols es pot remr.rrerar e1
tenP!-que e,s passi fent Cornissions o Sessions, ja que en áltre cas és impossible saber el que es fa dins dtun despatx diaqüest Ajr..rrtarnent.
Replicant a ltacusaci6 de ttlegidors incontrolatstr,
digué que volia =
recordar 1a sentefrcia de ltAudicéncia de Valéncia, en que é1s iecurrents,
eren del Partit Socialista,
i preguntá al grup soéialidta;
si aquells rel
gidors havien estat expulsats del Partit o a veure quina havia rigrt
1a =
determinacid del Fartit Socialista" Li replicb el Si" l4arsal dient que se
gurament tot Partit te els seus elements incontrolats;
peró'que desionei:
xia e1 cas concret que se li pregtmtava, en tots els seüs elements; quan=
tingués la informací1 ja li transmeteria.
Torná e1 Sr. Garriga a intervindre,
per afirmar que volia fer una ú1
tima adverténcia a1 Ple, i és que quan áf!'un membre ¿e fa Corpoiació es l
dirigís_al
seu grup ho fes pel seu nom: Céntristes de Catalunya (CC-UCD),
i go ucD, pe:iqüe no ho s6m , s6m un Partit
cataLa, continuá dient, con vó
saltres .
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replicanfc al sr.
Sr. Garriga,
Ga
,.Intervingrré tgstidamen! e1 sr. oms, qui replicar,Jc
1i digué-que en política s'havia de ser conseqüént.Ér sr. Garriga =

torná a dernanar la paraula per nanifeStar que no es podia remunerar =
les hores que es passaven táncass en un despatx, i tá ciutat no sap el
qug !i leu a dins. El sr. Perramon digué llávors, eu€
-Sr. aixd mateix es =
podria dir dels l4inisteris.
Llavors iñtervingué éf
Cano qui comen9á dient que es donava per satisfet del resultat de 1a Moció, a1 com pTgvqr que el sr. Garriga sthavia posat rma mica nervi6s; í a continua
ci6 feu referéncia a La diferent opini0 que tenia de la imparcialitat=
dels Tribunal-s de Jrxtícia;
doncs éu, corn draltres conpanys lf havien=
patit,,i
aixd encara en part no estava pas solucionat, én la nova etapa política.
Afírmá,que és lanentable véure una actuaéió ¿'aquest ti q*_j? que va per 1a via drofegar als Ajr-urtaments económicamentperque
-sr.
és l'única nanera de treure a les forces actuals.
Diguéique,si-el
Garriga
ignorava de e_1que es feia en els despatxos
é1 polre prou que
-sr.
sabia 91 que srestava fent a lfrAjuntament. E1
Garrigá torná a demanar la paraula, i sol.licitá
que constés en acta les páraules del =
Sr. Cano referents a ege havia dubtat de 1a imparcialitát
de 1a Justícia que s'havia impartit i que com ell havia dit, referint-se al sr. =
cano, segurament si stanalitzaven els seus membres es podrien concep tuar que són 1es mateixes persones que al nillor
en e1 passat havien =
perseguit,als
treballadors;
i deinanáque a1- pro?er ple ós portés un ju:
tificant
de les empreses de1 que cobraven i áel-que se'ls resquitavar=per veure si aixd es correspon.
Tornaren a intervindre e1 sr. Oms, el sr.
e1 Sr. Cano i el Sr. Marsal.

cano, éi1 sr. Garriga, =

seguidanrent,es passa a votaci1 La urgencia que fou aprovada per =
dots'a excepció del Sr. Casasayas A contimració es passá a votaéió =
=
9" 1r M99ió que f9u derrotada per divuit vots en contia (pSC, CiU,
PSUCi PSAN), 1 abstenció (Independent) i 3 a favor (CC-UCD):
per la Presidéncia es
de dotze de la nit, de

