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ACTA DE LA

SESSIO PLENARI A DEL DIA 8
19 8 7 A t r B C A R A C T E R E X T R A O R D I N

I OCTUBRE
IA

Alcalde-President
Il.Im.

Sr.

Tinents

Juli

Sanclinens

i

cbnescb

d'Alcalde

Sr. Josep Maria SaIa Rovira
Sr . Jo an Ser r a Dev ant
Sr. ¡,larcel.lí
llobet
Corominas
Sr. Jaume Pujol
Carbonell
Sr . Ramon SaI at Pr ats
tr'=":ul"=t:t:":i1
a Riber a

Regidor s
Sr a.Teresa Just Riba
Sr . Fr ancesc de Puig Vil adr ich
sr. Jordi
nodó Rodb
Sr. Pere Vilarasau
Serracanta
S r . I v l a n u e l Ca n o Na v a r r o
Sr. Ramon Puig Soler
Sr. Jord i Pérez picas
Sr. Carles Canongia Gerona
Sr. Pere Camprubí Font
Sr a.Angela Freix anet picañol
Sr. Jordi Mar sal Muntalb
Sr. Constantí
tlas Soler
Perramon Carrió
Sr. Ignasi
t''=":
Ier'
":n= ":t:t_o1
Absents

justificats

Sr. Pere Sobrerroca
Camps
Sr. Joan Cornet Pr at
sra.carme vidal
vintró
t''=":":
García
:*:'="
Absents

sense

justificar

= = = = = = =
Secretari
En Jose-J.

497098

Gener al
Casado

i

Rubio

A ra casa consistorial
de 1a ciutat
de Manresa, i essent
les vuit
del vespre der dia vuit
d,octubre
de rnil nou-cents
vuitanta-set,
es reuneixen
primer
sota
la presidéncia
del
Tinent
drAlcarde
sr. Josep Maria sara i Rovira
per absbncia
transitória
del titular
de l'Alcardiari
en primera convocatória,
els senyors esmentats
abans, a I'objecte
de cerebrar
sessió
extraordinbria,
del ple Municipar,
prbvia
convocatbria
a lrefecte.
LrArcalde-President
sr.
Juri
sancrimens
i Genescb sr incorpora
a 1a sessió essent un quart de nou del vespre,
presidint
la mateixa a partir
del punt 1.1. de l,ordre
del dia.
El Regidor
sió essent
dos
votació
a partir

Sr. Ramon puig i SoIer s'incorpora
a la sesquarts
de nou det vespre,
intervenint
en ra
deI punt 2.1. de I'ordre
del dia.

obert lr acte es passb a tractar
dels
en rrordre
de convocatória,
resorent-se
termes que a continuació
es relacionen.
1.-

PRESIDüNCIA

1 .1 .

DICTAMEN

SOBRE SOL.LICITUD

AL

assumptes figurats
tots
erlsr
€n els

IIBANCO

DE

CREDITO

LOCAL
ANC

Es va llegir
eI dictamen següent:
Ple d'aquesta
Corporació
va aprovar
"El
en data
19 de
desembre de 1.986,
el pressupost
Municipar
per a rrexercici
de 1 .987 | en e1 que es van incroure
determinats
proj ectes
d'inversio
finangats
amb préstecs,
subvencions
i altres
recur sos ex tr aord in ar is.
pressupost
Er desenvolupament
de rresmentat
fa aconsel1abte
introduir-hi
variacions,
consistents
en canvi de desque financen
tí de recursos
projectes
que per Ies
d, inversió
seves característiques
i circumstbncies
no és possibre
realitzar
dur ant lr exercici
c t e " 1. 9 8 7 | e n r a f o r m a i n i c i a r m e n t
prevista,
i destinar
els esmentats
recursos
al finangament
projectes
dr altres
gue es consideren
realitzables.

al

Per tot
eI quaI,
Ple de 1a Corporació

aquesta Alcaldia-presidéncia
I'adopció
del següent acord:

proposa

Sol .l icitar
del "Banco de Crédito
Local de España,r, et
canvi de destí
de part dels recursos
obtinguts
mitjangant
er
préstec
de 100.320.000
pessetes
concertat
amb eix
Banc i
formalitzat
en data
4 de juny
(contracte
de
1.987
núm.
11 .1 6186.0) , el qual
f inanga,
entre
pro j ectes
alt.res,
els
que a cont inuac ió es r el ac ionar an amb ind ic ac ió de la par t
der préstec
de cadascun drells
der quar sern sol.licita
la
per a destinar-los
baixa,
projectes
a finangar
que
altres
així
nateix
es relacionaran,
tot
aixb amb er següent detall¡

'\*-.*/-"//"
PROJECTES FINANCATS AI4B EL PRESTECDE 1OO.32O.ObO
PESSETES,
RMALITZAT EL DIA
1q_=87 (CONTRACTE Nú1"1. 11.16
6.0),
DELS
QUALS ES SOL.LICITA
LA BAIXA PER CANVI DE DESTI
II{PORT
AI'IB BL

PROJECTES

'l

.-

2.3.-

4.-

5.-

Estudis
i proj ectes
Patrimoni
i indemni tzac ions. .
Obres millora
Edifici
t¡tunicipal 'La Florinda..
Obres millora
edifici
de lrAr
xiu
i uuseu uu]
nic ipal
Obres millora
pista
poliespor
piscina
tiva
uñ

nicipat.

.....;

FINANCAT
PRESTEC.

BATXA
CAIi¡VI
DBSTI

PBR
DE

6.6s0.000

4.345-866

36.000 - 000

r.703.121

5.000.000

5.000.000

t .700.000

| .700 - 000

to:3To:0oo

FII|ANCAIiEIfT
DEFINITITI

2.305.1 34
34.296.876

10.370.000

TOTALS
59.720.000
23-118.990
36.601.0t0
======================================================

s
ELS RBCUNSOS O

PROJECTES

1 .-

2.-

IMPORT FINANCAT
AMB EL PRESTEC

Construcció
i
equipaments Centre Cívic Sagrada Fa¡nília.FASE 1a.- Obra Civil.
Obres de condi- .
cionament pavelló
Munic ipal
del
C o n go s t , F A S E ' l a .
T O T A L S ....
= = = = = ==

= ==

E1 sr-

Pujol

497099

soL.LrcITA

15.000.000

15-000.000

= = = = = = = = = = ==

i

= ==

carbonelr

_BI, FINANCAuBI|T,

AUGMENT T
ALTA PER
CANVI DE
D ES T I

F'INANCAMENT
DEFIN ITIU

12.775.924

27.77s.924

10.343.066

10.343.066

23.118.990

= = = = = = = = = ==

exposa

AtiB

que

= = = = = ==

38.118.990
==

ilaparLat

==

= = = = = =

1 i

rl

2 de

les nodificacions
no tenen un caire
específic
sino que són
quantitats
donades de baix a tbcnicamenF
per
arrodonir
x ifres.
L'apartat
3 que correspon
a La Frorinda,
és una partida que es veu que no es poitrb portar
a terme d'aquí
a finar
dr any i, malgrat
tenir
ra subvenció
sol.ricitadar
€ñ el moment que s I hag i d I aprovar hi haurb 1a par tida
consig nada, i
lrimport
total
será de 9.000.000
de pessetes.
Els apartats
4
i 5 corresponen
a obres que no es pensen dur a terme aquest
any i per
tant,
ser ien res baix es i canvis
de destí.
Els
projectes
gue es donen dralta
són ra contrucció
i eguipaments del centre
cívic
sagrada Família
i el condicionament
der paverló
Municipar
del congost
fase
1g. Diu que és una
proposta
adient
amb er que es pensa fer fins
a finals
d'any.
Et sr.
Perramon i carrió
que votaran
nanifesta
a favor
donat que pel seu grup és prioritari
il adaptació
der paverró
congost
així com tanbé és important
la destinació
del centre
cívic
sagrada Faní1ia.
Demana si srha pensat arguna destinapers quatre
ció
m'irions que es donen de baix a, i en f unció
de la destinació
e1 seu grup demanarien
que sr incloguessin
al Pressupost
d'Inversions
per a I'any
que ve.
El canongia
i Gerona diu que sr abstindran
perqub encara
no coneixen
programa
el
de I'equip
de govern
municipar.
Dfaltra
banda ers sembla bé que es facin
els canvis
de parperó tenen alguns dubtes en les baixes que es fan a Mutida
seo i Arxiu,
a la piscina
i a ,,La FIorinda,,,
perqué encara
no coneixen
1a 1ínia
de ilequip
de govern.
que si
considera
en un Pre passat es demana una subvenció a ra Generalitat
en
base a qub es tenia
consignada
una quantitat,
i ara aquesta
quantitat
es dona
de baixa,
encara que es tingui
pensat donar-la
d'arta
més endavant,
intueix
que no és massa reg ar.
El Sr. Pujot i Carbonell
diu que no hi ha cap destí
específic
per a les guantitats
que es donen de baixa,
només es
donen de baix a perqub no són necesshr ies
d'aquí
ar final
d'any'
i no es deixa de fer cap projecte
ni estudi
per fet
per que fa a la dubtosa
de donar de baixa aquestes partides.
regatitat
a ilhora
de donar de baixa
aqriésta partida,
diu
que srho ha estudiat
i entenen que en er moment gue s,accepti
la subvenció
sí que hi ha dr haver una partida
pressupostbr ia de c inc milions
de pessetes
per aixb r gudrl il any
i
que ve sraccepti
ja estarb
la subvenció
dins der marc de la
perqub les guantitats
legalitat,
ja estaran
consignades.
Sotnés eI dictamen
a votació
és
f avor emesos pels grups de ciu,
ENt4 i
grup municipal
socialista.
1 .2.

per 14 vots
aprovat
a
Ap i 6 abstencions
der

DICTAMEN SOBRE ACCEPTACIO DIUNA OPERACIO DE CREDIT PER
IMPORT DE 2.2OO.OOOI-AMB
EL IIBANCO DE CRÉDITO LOCAL DE
ESPAÑA" I APROVACIO DEL PROJECTE DEL CONTRACTE DE PRES-

s.590
,'1

TEC
Es va
"En

Ileg ir

escrit

de

eI

dictamen

data

7

de

següent:
juIiol

de

1.997

el

"Banco

de

de España",
Crédito
Local
comunica
a aquest
Aj
el
seu Consell
drAdministració
en la
seva
reu
lresmentat
dia,
va acordar
Irautorització
d,un
vor
d I aquesta
per
Corpor ac ió
impor t de 2.200.

que
ntament
ió celebrada
crbdit
a fa00 pessetes,
anb destí
a obres subvencionades
per I'I.N.8.M.,
incloses
en
ers Programes drrnversió
der pressupost
l4unicipar
de 1.997.
El tipus
d'interés
i comissió
anual serb de l'11r15
per
100 (10r75 per 100 d'interés
per 100 de comissió),
i 0'40
sense perjudici
del que resurti
aplicable
en el momenL de la
per f ecc ió d eI con t.r acte .
EI per íode de reembossarnent de I I oper ac ió
com a mbxi¡n: 1 de caréncia
i 13 dramortització.

i

La guota
amortització

fin ancer a tr imestr al
serb de 90.626.

per

és de

inter essos ,

14 anys

comissió

Independentment
qub s t ha dit
de Lot el
anter iorment,
I
s I apl ic arb una comissió
p
e
r 100 anual sobre els sarde I I
dos no disposats
del crbdit
concedit,
de conformitat
amb el
projecte
de contracte.
Lr autorització
gü€r en et
cacions
normes que regeixin

del crédit
queda subjecte
a les nodifiprocedeixin
seu'cas,
per apricació
de res
en 1a data de la seva formalització.

En conseqübncia
de tot
aixó,
aquesta Alcaldia-presidéncia proposa al Ple de ra corporació
Municipat
il adopció dels
acord s seg üents :
lr.Acceptar
I'operació
de Crédit
d,import
2.200.000
pessetes,
autoritzada
per consell
drAdministració
del'rBanco
de Crédito
LocaI de España" a favór
d'aquesta
Corporació
en
Ia seva reunió
de data 7 de jutiol
de 1.987,
amb destí
a
obres subvenc ionades per I ' I .N. E.!1. , incloses
en eI s prog r ames d'Inversió
deI pressupost
Municipal
de 1.997t
i aprovar
lrexpedient
per a Ia cont,ractació
seguit
amb el Banc.
2n.- Aprovar
projecte
íntegrament
el
de contr acte
de
préstec
prbvia
amb obertura
de crédit,
a que es refereix
l' acord
anter ior , entre
aquest
Aj untament
i
el
" Banco de
C r é d i t . o L o c a I i l e l E s p a ñ a " , g u e s r a dj u n t a a l a p r e s e n t
proposta
drAcord,
i que t6 com a característiques
principals
les següents:
Import

100

4 9 7t 0 A

deI

préstecz

2.200.000

pessetes.

d'interés
El tipus
i comissió
anual serb de l,l1'15
per
(10'75
p e r ' l0 0 d ' i n t e r b s
per 100 de comissió),
i 0'40

sense perjudici
del que resulti
perfecció
del contracte.

com

i

apricabre

en el

El període
de reembossament
de iloperació
a mbxim:
1 de carbncia
i 13 d'anortització.

La quota
amortització

financer a tr imestr al per
serb de 90.626 pessetes.

rndependentment
rb
una comissió
de
disposats
del crbdit
te de contracte

moment de ra

és

de

inter essos ,

14

anys

comissió

dr alló esmentat anter iorment,
s'aplical' I per 100 anual
sobre ers saldos
no
concedit,
de conformitat
amb el projec-

Aquest acord s'entendrb
definitiu
r €D el cas
presentin
reclamacions
en contra
durant
er període
va exposició
púbtica.

que no es
de 1a se-

3r -- Facurtar
el
sr . Arc alde
per
a ra
sig natur a de
quants
documents sig uin
necessar is
per
a ra formal it zací6
der contr acte de préstec
esmentat a r I acord anter ior . "
pujol
Er sr.
i carbonerr
diu
que aquest
dictamen
es
tracta
d'acceptar
una operació
de crbdit
de 2.200.000'_
de
ptes.
per a les obres subvencionades
per I'rNEM.
Aquests diners tant
es poden servir
per a materiars
com per a obres.
Es un seguiment
der
que s,havia
sol.licitat
en el
seu
m o m e nt .
Sotnbs
2.-

el

ilictamen

a votació

és

aprov at

R E G I D O R I A D E L E G A D AP E R A L A C I R C U L A C I O r
2.1.

DICTAMEN

SOBRE

APQUISICIO

D'UN

per

unanimitat.

TRANSPORTS
TERRENY

DE
TURA

CENTRAL INTEGRADA DE MERCÁDERIES

Es va

lleg ir

el

d ic t amen seg üent :

Atbs que el ple de la corporació
en sessió de l6 de setembre
de 1.987,
aprovb un conveni de col.laboració
entre
aquest Ajuntament
i 1a Generalitat
de catarunya,
la cambra oficiar
de conerg
i rndústr ia de Manresa i la unió Empresariar
de
Transportistes
de Manresa, per estabrir
les bases addients
a
fi
de portar
a terme lr imprantació
en aquesta cioutat
de
Manresa dr una Central
Integrada
de I{ercaderies.
Atés q&
en execució der referit
conveni
rrAjuntament
haurb
de comprar a lrrnstitut
catarir del sbl er terreny
destinat
a
Uestacionament
de 1a central
rntegrada
de Mercaderies.
Er
aI

neg idor-Deleg at per
Ple de 1a Corporació

a ra circuració
l,adopció
del

i Tr ansports,
següent acord;

proposa

P59

1.- comprar amb destí
a l'estacionament
de ral futura
centrar
rntegrada
de Mercaderies
de I"lanresa, una por{ió
de terrensy
de 14.51 3'95 m2, situada
a la
zona est del lporígon
rndustriar
de Bufarvent,
al seu propietari,
rrrnsthtut
batalb
¿et
sór,
amb c.r.F.
núm. e-40g40001 -8, domiciliatl
al carrer
cbrseg a .nún. 284 , 6b de Barcerona,
per un pr.ul de 33.0 27 .3so
pessetes,
inclbs
er 122 drr.v.A.
i intererosla'ajorna¡nent
a
7 anys al 5t anuar sobre la totalitat
del prleu, amb venciments
semestrals,
atesa
la
taxació
municip
que obr a en
I I ex ped ient , d I acord
amb I a següent
descripció
actual
de
I I esmentat

immoble:

-Terreny
de forma irregularment
quadrada
amb una canlonada
roma (1a nor-est)
i un
altre
aixamfranada
(ra sud-est)
druna super f íc ie de 14 .51 3 ' 95 m2, que lirnita
ar Nord amb elm
carrer
drEsteve
Terrades,
al sud i a I'oest
amb la resta
de
finca
matriu,
tarnbé amb desLí a ra central
de Mercaderies,
i
a lrEst
amb e1 carrer
de pons i Enrich.
El terreny
ocupa
lrantiga
parcel.ra
113 i part
de les parcel.les
114, 129 i
130 del Polígon
Industr iaI de Bufalvent
de Manresa.
A segregar de ra
cripció
registral:

finca

matriu

- F i n c a n ú m. 2 8 . 7 6 6 , i n
bre 619 de I{anresa, Fol
-Inscr

ita

a favor

corresponent

scr ita
165.

de 1, fnstitut

al

a la

Tom 1976 de

Catalh

del

següent

lrarxiu,

des-

Lli-

Só1.

-Títot:
Pertany
a I'rnstitut
catalb
del sbr per transferéncia
del
Nacional
"rnstituto
de urbanización"
i per Agrupació,
en virtud
d'instbncia
subscriLa
a Barcerona
el dia
27
de febrer
de 1 .984.
-Chrreg ues:
tar al destí

tl iure de cbrreg ues
a que s I adscr iu.

reg i.str als

2.- Aprovar
compr a:

1a

paganent

A la signatur
al pressupost
cici:
-

següent

forma

de

del

que puguin

preu

afec-

draquesta

a del contracte,
amb cbrrec
municipal
del present
exer6. 116.176

pts.

juny

de

1988:

6.37 4 .398 pts .

31

droctubre

de

1988:

1 .579.752

prs.

eI

30

drabril

de

1989:

1.579.752

pts.

Anb venc iment

el

31

d'octubre

de

1989:

1.579.752

pts.

Amb.venciment

eI

30

dr abril

de

1990:

1.579.752

pts.

Anb venc imen.t el

31

droctubre

de

19902

1.579.752

prs.

A¡nb venc inent

eI

30 de

Amb venc iment

eI

Amb venc iment

4 9 71 0 1

Amb venc iment

eI

30 d'abril

de

1991:

1.579 .7 52 pts .

Anb venciment

el

31 d'octubre

de

1991:

1.579.752

Amb venciment

eI

3 0 d' qbr il

de

19922

1 .579.75 2 pts.

Anb venciment

el

31 d'octubre

de

1992¿

1 .579.752

pts.

Amb venciment

el

30 d'abril

de

1993:

1 .579.752

pts.

Anb venciment

eI

31 d'octubre

de

1993:

1 .579.752

pts.

Amb venciment

el

30 dr abril

de

19942

1.579.752

pts.

Amb venciment

el

31 droctubre

de

19942

1 .579.752

pts.

pts.

3 . - c o n s i s n a r e n e t s p r e s s u p o s r o s* u n ' r . i p a r " ; = . 1 * f ; ; ; ; ; i : j =

que es comprometen en 1a forma de pagament aprovada
xercicis
per punt segon dr aquest acord, el crbdit
oportú
pel finangament de 1a part
del preu gue correspon
a cadascuna de les
anualitaLs
ajornades.
que lrimmoble
4.- Declarar
descrit
que interessa
és r'únic
a
quest Ajuntament.als
efectes
del destí
a que s'adscriu,
i ,
per tant declar ar I I excepció
de ricitació
d' acord amb il arg/97 de 15 d'abrir
ticle
275.1.a)
de la Ltei
I'iunicipar
i de
Régim Local de catalunya,
p€f, no ésser possibte
pronoure
1a
concurréncia
en 1'oferta
per lrexisténcia,
en aqu.est cas,
d'un únic posseidor.
sent a cbrrec
de I'Ajuntament
lrabonament de les
despeses dr atorg ament,
inclosos
ers honor ar is
der Notari
i Registrador
de ra propietat
i ers impostos
sobre 1a transmissió
i plus vblua,
excepte res despeses de segregació.
5.-Facurtar
al senyor Arcarde
per a 1a signatura
dels contracte
de compra-venda i de la docurnentació necessbria
per a
1a complimentació
de Ir expedient.'l
EI Sr. Pujol
i Carbonell
exposa que és un dictamen técnic,
conseqüéncia
del conveni
que en er seu dia es va signar.
Ara es va per aprovar
1a compra del
terreny
i per 1a
forma de pagament. cal ressartar
que al ser pagaments de poca quantia
es faran
anb recursos
propis,
suposant menys esforg per a I'Ajuntament.
Es un pas més per a tirar
endavant
la Central
de $,tercaderies.
El sr. Perramon i carrió
diu que quan es va discutir
er
ja van manifestar
text
der conveni,
que amb er criteri
de
ra compra i posterior
cessió,
sense obtenir
cap contrapartida patrimonial,
1a seva actitud
ser ia droposició
al conveni.
Poster iorment
s'ha sabut que I a Deleg ac ió de Tr anspor ts
ha confirmat
que es donaria
ta concessió
de 1'exprotació
de
la zona d'aparcament
a lrAjuntament,
perb en tot
cas,
srha

2'5I2

dit
de par aul a i es podria
guedar en paper m I at. Votar an
f avor abl ement a Ia compra deI
per n( obstr uir
terreny
els
trirnits
de 1a Centr al , perb quan s'hag i de
er Ia cessió
dels ter r enys a Ia Generalitat,
es reserven
ret de votar
el
en funció
deI text de 1a cessió.
E1 Sr.
Pérez picas
que votaran \favorablement
expressa
perqub es tracta
eI dictamen
dr un dictamen
tbcnic,
i només
demana expticació
en arguns punts concrets r €rr pr imer rroc
perqué srha de fer el pagament inicial
ja que en
tan elevat,
quarsevor
compra de terr.eny a Bufalvent
es donava una paga i
i en segon lloc,
senyal,
vol saber com és gue ara es disposa
de si s miI ions
per
a fer
eI pr imer pag ament , si
abans es
disposava
de cinc.
El Sr. PujoI
i Carbonell
mostra Ia seva satisfacció
per
la confianga
grup en aquest. dictamen,
d'algún
i aclareix
que
1'Ajuntament
no dóna res a canvi
de res i que més endavant
es podran donar explicacions,
er pas fiia que encara falta
nal i quan aquest arr ibi,
tot
estar á pactat
perqub cap part
qued i en infer ior itat
per que fa als dubtes
de condic ions.
der sr. Pérez picas cal dir
que la forma establerta
de pagament estava entre
el 20 í 2s per cent del preu i que hi ha
afegit
I.inport
de l-rrvA.
r pel que fa a si la partida
era
d e c i n c m i l i o n s o r r or n o h o s a p , p e r q u é a r e s h o r e s
no havien
pres possessió
dets cbrrecs,
peró ara pot assegurar
que la
partida
de sis nilions
hi és.
El Sr. Pérez picas diu que eI preocupa que aquesta parj a que no recorda
tida
de sis rnil-ions hi sig ui,
que s'hag i
modi.ficat
er capítor
sisé
det pressuposL.
si és que no es
treu d I un artre
per sumar-ho ar que j a hi havia,
capítol
no
pujol
ho entén.
Diu que l'explicació
del sr.
referida
a no
no és veritat,
"donar r.es a canvi de res'
f ins que no hag i
quines
vist
contr apartides
hi ha,. donat que amb la par aura
donada drun Director
Generar no nrhi
ha prou, docns fins
ara
ja nrha conegut
tres.
La qüestió
estb en si quedarb un patr imoni municipal
j a que ra concessió
o no hi qued arb,
és
una contrapartida
que en lrartre
ja es
esquema de conveni
donava de per sí. Dr altre
banda tampoc 1i agr aden les
af.írmacions que es fan a la premsa com eI fet que t'equip
de govern no coneixia
aquest canvi
drorientació
o que la Generalitat
no pot construir
sobre uns terrenys
que no són seus.
Per tant,
vor gue quedi clar
gue el primer
conveni que es va
signar,
era juríaicament
legal,
i tant
la cambra de comerg
com I'Ajuntament
hi estaven dracordr
6s en el moment que intervé
la Direcció
General de Transports
que hi ha probremes
jurídics,
peró en tot
cas,
és er seu probrema.
La decisió
der seu grup continua
pendent de saber res conLrapartides,
peró en aquest dictamen estrictament
tbcnic
hi estan dracord
i el votaran
favorablement.
E1 Sr.
Pujot
i Carbonell
que I'exposició
diu
del
Sr.
Pérez Picas
ha estat
fora
de lIoc,
malgrat
ser correcta,
perqub és un díctamen
tbcnic.
No entrarb
en la dinl¡nica
de

4 9 71 0 2

rumors i de vox populi,
ni en er que es
perqub en tot cas, que es demostri.
Aquest
per totes
signat
res parts
conjuntament,
val és el que estb signat
ara. L'equip
de
nb un vot de confiangar.p€rqub
com ja es
es regalen
de pessetes.
23 nilions

lregeix
o se sent,
conveni no estava
i er que rearment
govern només demaveurb al finarr
oo

El Sr. MarsaI i Muntalb manifesta
que una afirmació
del
sr. Pujol
ri planteja
el dubte de si el fet que I'Ajuntament
hag i
aprovat
i
sig nat
un conveni
on cedeix
propietat
Ia
d I uns ter r enys no supos a c ap obr ig ac ió per I'Aj unLament , i
per tantr
pot no fer la cessió
sense caure en cap ileg aIitat.
El Sr. PujoI
i Carbonell
que quan es va aproclarifica
var el conveni,
abans de lr articulat
srespecifica
que és un
conveni marc i que després ja es procedirb
a lrespecificació
concreta
de cadascún dels
temes que s'hag in de detaIlar,
i
com ja ha dit
anteriorment,
quan s'hagi
de fer
la cessió,
eIs acords estar an pI asmats i instr ument ats,
i les
contr apar tide s espec i f ic ades .
El sr.
t4arsal i Muntalh diu que aquesta intervenció
ri
ha plantejat
un altre
dubte
i és que per una banda en el
conveni
hi ha una crbusula
on es diu
gue es farb
clar
ra
cessió,
essent aquesLa una afirmació
concreta
i puntual,
perb dr altra
banda, sembla que eI Sr. pujol
que si
suggereix
no hi ha contrapartides
firmadesr
no es farb Ia cessió.
I no
sap si interpretar
aquest suggeriment
com a un compronís der
sr. Pujol.
EI Sr. Pujol
i Carbonell
que e11 l, única cosa
replica
que ha dit
és que en eI moment que sr instrumenti
ta cessió,
I'equip
de govern ja plantejarb
eI tema de les contrapartides. D'altra
banda no ha negat mai I'afirnació
det Sr. Mardoncs eIls
sal,
també saben Ilegir
i s'han llegit
eI conveni
que tothom,
igual
i arribat
aquest punt diu que no voI parlar ¡nés per no suscitar
més dubtes.
Sotnés

el

dictamen
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ACCIO CIUTADANA

3.1.

REGIDORIA

3.1 .1 .

a votaci6

és

DELEGADA DE SANITAT,

aprovat

CONSUM T

per

unanimitat.

SERVEIS

SOCTALS

DICTAMEN SOBRE REVOCACIO DELS PUNTS SEGON, TERCER I
QUART DE LIACORD ADOPTAT EN SESSIO PLENARIA DE IIl
MITJANCANT CONCESSIO ADMTNTSTRATTVA PEL SERVEI
NICIPAL
DE LA RESIDENCIA DIAVIS
DE LA MURALLA
COM LIEXPEDIENT DE CONTRACTACIO

Es va
"Atbs

que

lleg ir
per

eI

acord

dictanep
plenari

MU-

ATiÍ

següent:
de

I'1

de

juny

de

1987 sra-

provh Ia forma indirecta
ministr ativa
del
Servei
"La
lIer

l4uraIIa"
i de
nún.
1 4-1 6

Atbs que dit
drets
i que quant
srha realitzat
vei
I I informe-proposta
dana.

la

de gest.ió,
Munic ipal

Residéncia

mitj ang
t conc ess ió ac,de Ia R sidbncia
drAvis
d'Avis
deI
arrer
Bernat O-

acord no constitueix
ac!e declar atiu
de
a If organitzacíó
i prestaclió
d'aquest
Serun nou plantejament,
de conformitat
amb
enbs peI Cap dels Serveis
d'Acció
Ciuta-

De conformitat
amb lrarticle
219 del Regtament d'organització,
Funcionament
i Régirn Jurídic
de les Entitats
Loper R.D. 2568/86 de 28 de novembre, en concorcalsr
áprovat
primer
dbncia
anb el capíto1
sobre nevisió
d'ofici
det gítot
v de Revisió
dels actes en via adninistrativa
de la Lrei
de
Procediment
Administratiu,
el
negidor
Deregat
de sanitat,
consum i serveis
socials
dr acord amb el parer
dels membres
de ra comissió
d'Acció
proposa al pre de la corciutadana,
poració
I'adopció
del següent
ACORD
" 1e r . - R e v o c a r e l s p u n t s s e g o n , t e r c e r i q u a r t ,
de I I acord adoptat en sessió plenbria
de l'1
de juny de 1gg7, pels
que s'aprovb
la forma indirecta
de gestió,
mit.j angant concessió
administrativa
del Servei
Municipal
de 1a nLsidbncia
d'Avis
i de la
Residéncia
drAvis
"La I{uralra.
der carrer
Bernat otler
nún. 14-16, el PIec de Condicions
administratives i tbcniques
i rrexpedient
de contractació,
de conformitat
amb rrinforme-proposta
emés pel cap dels serveis
d'Acció
ciutadana,
en subjecció
a 1r articre
2l g clel Regrañ-ent d'organitzací6,
Funcionament i Régim Jurídic
de les Entitats
Loc als r apEovat per R.D. 2569/96 de 2g de novembre.,.
Er sr . Puj or i carbonell
d i u que c ar ten ir
en compte
que er dictamen que sresmenta a I'acord
feia referéncia
a adoptar
ra forma indirecta
de gestió
de dues residbncies,
1a
de la MuraIla
i 1a del carrer
Bernat O11er. Continua
dient
que un ders erements principars
per fer aquesta revocació
és
que la residbncia
del carrer
Bernat orrer
no estb preparada
per entrar
en funcionanent.
Aquest element juntanent
amb el
criteri
tbcnic
de que a curt
termini
hi hagi tres
residbncies en funcionament,
fa que sigui
necessari
que hi hagi una
uniLat
d I ac'tuac ió
sobre
res
tr es residbnc ies
i., per
tant
srha de fer un estudi
per veure quin és er funcionament
nés
per aguestes residbncies.
adient
Deix ar la situació
com es
quedava amb el dictamen
produiria
anterior
disfuncions
quan
es volguessin
unificar
eIs criteris.
El Sr. perr amon i carr ió diu gue aquest clictamen planteja
la supressió
dr una concessió
que encara no srhavia
arribat
a fer
i per tant
no hi té res a dir.
En el programa
plantejaven
del
seu grup
1a creació
de patronats,
i entre
erls
hi figur ava er de sanitat
i serveis
socials,
aleshores
pensa que les residbncies
es podrien
enquadrar dins d'aquest
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Patronatconsideren
inportant
que hi hagués una articuració
entre
el conjunt
de residbncies
de Manresa.
Deixa crar
que
per aI seu grup ra forma de gestió
de res residbncies
h
a
de
ser de c ar bc ter
públ ic , per t ant ar a vot ar an f
avor ablement
deixar
sense efecte
ra
i més endavant ja es veurá
si il alternaLiva
d e I ' e q u"iopn . e sdsei óg o v e r n m e r e i x e l s e u
recorzament o no.
El Sr' Marsal i Muntar.b expressa que quan
es va presentar
aquest
tema a 1a comissió,
van votar-to
neg ativament
perqub desconeixien
el plantejament
grobar
dels serveis
so_
ciars
al no haver-se
presentat
er prógrama de govern,
i res
expricacions
de 1a comissió
no van sei crares
ni convincents
com per votar
que favor abrenent.
Avui
aquest
d ic tamen es
porta
al ple
i encara se'1s han formurat
més dubtes
i preguntes'
sobre
tot
després
de veure
declaracions
d
r
argunes
entitats
a 1a premsa, que vordrien
q- u
s e ,r r s
acrarissin
pe
ri.m
per
poder
votar
de forma raonable.
En
r10c
demanen al
sr ' serra
perqué es va fer que 'Ho"pi-t"r
no concorregués
a
1a concessió
quan hi havia un acord amb aquest
hospitar
e
n
er sentit
que ho faria;
en segon rloc
demana perqué fa falta
anur.rar
rracord
si no srha presentat
ningú;
en tercer
rloc
diu
que entendria
que al no presentar-se
ningú suprimissin
els punts tercer
i quarL,
p"r5 no entén perqub es suprimeix
er segon que és precisament
adoptar
ra forma indirecta
de
gestió,
si és que es pensa seguir
portant
indirectament,
c
o
m
se'ls
va apuntar a ra comissió
que es faria,
i a través drun
patronat
privat;1a
quarta
pregunta
és perqub aquest pacronat serb privat
i no municipal r
guines característigues
ge_
nerals
tindrb
i -per quan es fixa 1a seva creació;
i
1
a
c
i
nquena preg unta és perqub a la premsa
hi f ig ur.rrár, unes de_
claracions
del sr. Lrobet on deia que es miraria
de trasrla_
dar de lloc
ra residbncia
d'avis
áer centre. cívic
serves
i
carner
si er sr.
serra va dir
a ra conissió
que,qo""a"
r
e
sidéncia
es posaria
en marxa a primers
de I'any
gue v€r i
aixó és contradictori
perqub er tiaslrat
dificurtaria
ra seva
posta en marx a. D'altr a banda ers
ha arr ibat I, afirmació
que s'ha fet
a una entitat
per part d'un regidor
de rrequip
de govern de que 1a residbncia
der centre
cívic
no es desti_
naria
a tal
ús sino a alberg de joventut.
Areshores
es t.roben tres
vesions
diferents,
ra primera
versió
que és ra de
conissió
és facirment
comprobabre,
ra segona,
a 1a premsa,
tarnbé, només queda aquesta afirmació
feta
a una entitatr
gu€
pot ser que no sigui
ja que era per sota_veu.
certa
El sr- Arcarde diu que el sr. Marsar té
una part de raó
en aquestes versi'ons cont.radictóries,
res quals es podran a_
crarir
quan es presenti
er programa de govern i es pugui fer
eI debat, doncs ara pot dir
que est¿l ja enllestit.
E r s r . t ' r a rs a l i I ' { u n t a l h d i u q u e c o m q u e
er president
ha
demanat gue es deixessin
les preg untes pér després der debat del programa de !tovern,
ert
suggereix
que Jqr"=t
dictamen s' aprovi
un attre
d ia perqué tto- ni ha motius
adninistr atius
que facin
necessárir
t- seva aprovació
avui
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EI

Sr.

Pujol

i

Carbonelf

diu

que

la

m{jor

ia

de

preg un-

tes han quedat contestades
amb el posicionarfrent deI seu grup
quan ha dit
gue srestava
elaborant
un estu{i
a curt
termini
perqub Ies tres
residbncies
tinguin
un traftament
uniforme.
Pel que fa al fet d'anul.lar
un dictamen
malde concessió
grat
presentat
no s'hagi
pel Sr.
ningú a aquesta,
$tantejat
diu que sí que srha de fer en aquests moments perqué
!Iarsal,
pressupostbries
hi ha unes partides
que sr han de modificar
i
que han de revertir
en Serveis
Socials.
La pregunta deI perqub no srha presentat
I'HospitaI
de Sant Andreu a Ia concessió
no srha de formular
a 1r actual
equip de govern,
donat
que aquest només sap de l'existéncia
del plec de condicions
peró res més. Pot avangar que entre
1a data d'avui
i eI moment de posar en funcionament
les
tres
residéncies,
seria
poc adequat fer una concessió
i que després srhagués de red r una altr a maner a. Totes Ies altres
conduir
preg untes forrnulades com el fet de si 1a gestió
per part drun
es portarb
patronat
privat
o municipal
no és el moment de tractar-Ies
perqub,
entre
d'altres
coses, dependrb del que es derivi
de
lrestudi.
La confusió
del Sr. Marsal ve donada perqub Ia inper diferents
formació
arriba
peró serb aclarida
viés,
quan
es tractin
tema per terna, i amb claredat,
€ls objectius
ilel
programa de govern.
Amb aquest dictamen
només es pretén
no
portar
endavant cap actuació
que despréss'hagi
de tirar
enrer a. Manifesta
que ra residbncia
del
carrer
Bernat
olrer
preparada
per funcionar
estará
dintre
priner
del
trimestre
de 1' any 198 8.
El Sr.
AlcaIde
per afegir
intervé
que aquest tema és
inportant
discutir-to
aI programa de govern,
perqub
entra
dr altres
hi ha 1a possibilitat
coses,
que en comptes dr aquesta residbncia
deI carrer
Bernat Oller
de 2O places
sern
faci
una altr a amb una cabuda de 80 places,
i aleshores
la
de 20 es podr ia anul.lar,
i destinar-Ia
a dr altres
usos.
El Sr.
i Muntalb
que no entén
Marsal
replica
perqub
srha portat
aquest dictamen
ar ple si no es vor discutir
eI
seu contingut.
Fa constar
eI fet que si bé en aquesta darrera intervenció
l!Alcalde
ha parrat
druna possible
residbncia
de 80 places per anul.lar
Ia de 2O, hi ha tanbé una carta
a
la premsa de la Coordinadora
de Jubilats
on s'expressa
que
que es posi
es urgent
en funcionament
1a residéncia
de 22
places,
i a més tenint
en compte que hi ha unes 300 peticions,
encara que es faci
1a de 80 seguiran
places.
faltant
sambla que fer Ia de 80 places
Per tant Ii
no ha de significar tancar
1a de 22. Diu que e1s agradaria
sentir
les expliper part
cacions
del Sr. Serra,
doncs es troben
que sempre
qui respon,
és e1 Sr. PujoI
i li
soI passar que després de
les
explicacions
d'aquest
darrer
regidor
no ha entés res,
aquesta
atribuint
manca de comprensió
a un problema
seu.
Sr adrega anovamenL aI Sr.
per unes deSerra preguntant-li
cI ar ac ions fetes
en per iode elector al per aquest reg idor on
va anunciar
que hi havia una operació
a punL de signar
per
mini-residbnc
endeg ar quatre
ies,
no com a cosa
per
feta
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convergéncia
sino com a cosa privada.
Aleshores
ell
no sap
si aguesta operació
continua
en marxa o ilor i si forma part
projecte
del
de 80 praces
esmentat pel sr.
Alcalde
, i finalment
si
la
residbncia
de g0 places
és quercom gaire
rrunyh
o no. rncideix
en qub r'únic
motiu administratiu
que
se li
ha donat per votar
avui aquest dictamen
ha estat
ra
necessitat
de fer un canvi de partides,
cosa en la qual disja que ar no haver-se
crepa,
presentat
ningú a la concessió
i per tant
no havent-se
generat
cap dretr
no fa falta
revocar cap acord, només fent un petit
traspbs
de partides
srarregra
er probrema.
Aclareix
que el seu grup pranteja
totes
aquestes preguntes'
donades Ies declaracions
contradictóries
que s'han fet entre
els membres de I'equip
de govern i fins
i tot
a les comissions,
com quan el sr.
serra va dir
que la
forma de gestió
seria
un patronat
privat,
i aquestes contraporten
diccions
a que 1a residéncia
no srobrirb
de for¡na urgent,
i a qué s'introdueix
er tema dr un patronat
i aixb els
preocupa perqub veuen que I'equip
de govern vor potenciar
ra
previsió
drun
privat.
mercat
Amb res
explicacions
d'avui
se'rs
han obert
m6s dubtes dels que lenien
i es ratifiquen
en eI seu vot negatiu.
Er sr. Arcalde
esmenta que hi ha una velra
tbctica
parlamentbria
que consisteix
en qué r,oposició
vor fer que surti
a parl ar del
tema qui vo1 I roposició,
perb natur alment
parra ra persona que er govern vol que parli,
i per aixó diu
que er sr. Marsal és lliure
de dir
er que vutgui
peró er seu
grup farb parlar
a qui vulgui.
EI Sr. Marsal
i Muntatb
diu que és cert
que hi ha a_
questes
tirctiques,
i el satisf b no haver d'empr ar-les
amb la
Presidéncia,
donat gue aquesta ja parla
sovint,
i només han
pretés
que parlés
el responsabre
del tema, margrat
ser regítim que 1'equip
de govern vulgui
que sigui
una artra
persona
qui I'exposi
, ar a bé com que cada tirctica
respon a uns continguts
i possibilitats,
cadascún pot treure
les conclusions
que vulgui
de 1a utilització
d'aquestes
ti¡ctiques.
EI Sr.
Pujol
i Carbonell
per a dir
intervé
que no Ii
ex tr anya que e1 Sr . Mar s al no I I enteng ui , doncs les
seves
rrargues
dissertacions
1i demostren
que no ha entés res de
res seves exposicions.
Er consola
saber que és r'únic
que no
I'entén
i que fa aquestes disquisic
ions tan ll arg ues. En reració
a si sempre contesta
ra mateixa
persona,
diu
al sr.
que ha drentendre
Marsar
que ert
no pot manar a lrequip
de
govern i que és el govern qui diu er que ha de parlar
en cada moment. De totes maneres 1i ha semblat deduir
que a1 sr.
preocupa
l ¡ 1a r s a r
1i
et posicionament
diferent
ders membres
del govern per que fa a res residbncies,
i al respecte
ri ha
que Uequip
de dir
de govern en cap moment ha parlat
de posicionaments,
que aquest és un !erreny
on els vor portar
el
sr. Marsal perqué se ri digui
com sr administraran
les residbncies.
que ha fet lr equip de govern és dir,
t''únic
des de
que es vol esperar
rr inici,
a veure el resultat
de I'estudi
i que 1a revocació
per tot er
der ilictamen és un salt
pont.
que ha exposat demana que eI dictamen es tiri
endavant i es
passi
a vot.ació.
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Sotmbs el dictamen
a votació
és
favor emesos pels grups de CiU, ENt4 i
emesos pel grup municipal
socialista.

apro
Ap i

per
vots

14 vots
a
en contr a

4.-

URBANISME,

4.1.

DI CTAI4EN S O B R E A P R O V A C I O D E F I N I T I V A
DEL PROJECTE DE
NORMALI ZACIO DE FINQUES PRESENTAT PEL SR. JOAN CASTIES
GI RABAL
REFERENTS A UNS TERRENYS SIT ATS AL CARRER DE
LA FONT

Es va

lIegir

OBRES PUBL.IQUES I

eI

dictamen

SERVEIS

següent:

"Atbs que per aquest Ajuntament
plenbria
en sessió
celebrada
el dia 18 de naig de 1.997,
fou inicialnent
aprovar
er projecte
de normalitzaci6
de finques
presentat
en aquest
Ajuntament
pel sr. Joan casties
Girabal,
referent
a uns terrenys
situats
al carrer
de 1a Font,
d'aquesta
ciutat,
de
conformitat
al que es preveu en els articles
111 i següents
del Reglament de Gestió Urbanística.
At.és gu€r en compliment de les disposicions
regramentáries
va procedir-se
a 1a seva exposició
púbtica
nitjangant
notificació
ars veins immediats que poguessin
resultar
afectatsr
diuncis
en er Butrletí
oficiar
de ra província
(núm
157, de 2 de juliol
de 1997) en el diari
Regí6-7 del dia g
de juny de 1.987 | i en un dels diaris
de més circulació
de
la Província
(La vanguardia
de 6 de juny de 1.9g6) sense que
hagi estat
presentada
cap mena d'al .tegació
o reclamació.
Atés lrinforme
embs pels
serveis
Jurídics
Municipals,
adjunt
al present
Dictamen, proposant
U aprovació
definitiva
de 1a normalitzacL6
de. finques.
Et Tinent
d¡Alcalde
d'urbanisme,
obres púbriques
i serveis,
parer
amb el
favorable
ile ra
comissió
rnformativa
públiques
drurbanisme,
obres
i serveis,
ha de proposar
al
Ple Municipal
1'adopció
dels següents
ACORDS
1er.-Aprovar
definitivament
el projecte
de normalització
presentat
de finques
en aquest Ajuntament
pel sr. Joan
casties
Girabal
referent
a uns üerrenys
situats
al carrer
de
la Font draquesta
ciutat,
de conformitat
ar que es preveu en
els articles
117 'i següents del Reglamen! de cestió
urbanística.
2on.-Notificar
lr anterior
resolució
a tots
els propietaris
pers projecte
afectats
de normalització
de finques
definitivament
aprovat de conformitat
al que es preveu a 1'ar-
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ticre
111 del Reglament de Gestió urbanística,
així com trametre una cópia de 1a resolució
a 1a comissió
drurbanisme
de
Barcerona,
en compliment det que preveu ilapartat
2 de rresmentat article
111 del Regrament de Gestió urbanística."
sotmés
5.-

el

dictamen

a voLació

és

aprovat

per

unani¡nitat.

SECRETARIAGENERAL
5.1.

DICTAMEN SOBRE MODIEICACIO
PUBLICA PER A LIANY 'I9EJ

Es va

Ilegir

eI

dictamen

DE

LIOFERTA

D'OCUPACIO

següent:

que el pte de la corporaciór
"Atbs
€fi sessió
de 27 de
febrer
de 1.987
pública
aprovb
l,oferta
d,ocupació
per
a
I I esmentat áf,y, comprensiva dels següents apartats:
A)

Func ionar is

B)

Personal

de carrer

a.

laboral.

Atbs que per diver ses circunstbnc
ies produides
dur ant
l'any
i gue es recurlen
en rrinforme
de secretaria,
es fa
necessari
modificar
púbrica
iloferta
d'ocupació
en els apar_
tats
A) i B) amb res especificacions
que en lresmentat
informe es contenen.
Atbs que d'acord
amb rrarticle
91 de la Llei
7/.rgg5 de
2 d' abrilr
Reguladora de res Bases de Rbgin Locari
article
'128
del
R.D.
Legislatiu
7gl/1996
de 1g d'abril
i
articte
23.7 de ra Lrei
46/'1985 de 27 de desembre,
ra competbncia
per
aprovar
púb1ica
ilof erta
drocupació
s'atribueix
ar ple
de 1a corporació
i que durant
la vigbncia
de l,exercici
ées
possible
1a modificaió
de lroferta
quan es compreixin
, com
en aquest cas' les previsions
leg ars corresponents.
vistos
els
informes
de secretar ia g ener al Referents
a
ra modificació
de 1a plantirla
orgbnica
i de l,oferta
d,ocupació Púbtica
i res nodificacions
concretes
que es proposen.
al

E1 Tinent
d I Alcalde
Pre de 1a corporació,

d'Hisenda
lr adopció

i Régim rnter ior proposa
dels següents acords:

1.-Modif icar
púulica
l'|oferta
d'ocupació
aprovada peI
Pre dr aquesta corporació
en sessió
der dia
27 d; febrer
de
1.987,
amb res
incrusions
i exclusions
gue es contenen
a
il informe de secretaria,
expresiva
de res places
reservades
a funcionaris
i de llocs
de trebalr
de personal
laboral,
de
forma
que I'oferta
pública
d'ocupació
d'aquest
Ajuntament
corresponent
" l. g g 7 ,
a lrany
quedi
definitivament
formulada
dr acord amb el document annex a aquest dictamen.
seva

2.-p rocedir
tramesa ar

a ra publicació
de r r oferta
aprovada i
Govern civil
pel seu curs a la Direcció

a 1a
Ge-

ner al

d' Admin i str ac ió

EI Sr.
PujoI
i
només 1a nodificació
modificacions
amb les
r ior s.

Loc aI . "

que a
Carbonell
exposa
de I'Oferta
drOcupaci
que
hi
ha hagut
en

est dictamen
és
d'acord
Pública
d ic tamens ante-

El Sr. Marsal i Muntalb diu que els seu grup votarb
faaguesta proposta
perqué troba
vorablement
correctes
la inclusió
del TAG drUrbanisme
i la dels
tres
conserges,
només
la seva preocupació
expressa
en lrexclusió
de 1a pla6a de
treballadora
perqub sembla que, de moment, en 1,bfaniliar
rea de Serveis
Socials
només srhan anat eliminant
coses, peró potser
respon a una nova filosofia
ja que suposará menys
pels avis.
serveis
El Sr.
Pujol
i CarboneIl
que la motivació
explica
de
I'exclusió
és 1a de fer un repranteig
de cara a lrany
19gg i
per la possibiritat
de fer
una ampliació
ders serveis
socials.
Sotmés eI

dictamen

a votació

I no havent.-hi nés
xecada la sessió essent
el qual,
com a Secretari

i
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aprovat

assumptes per tr ac tar
dos quarts
de
, certifico.

:1"1.-¡^,,.
".:";
'":"'

és

'

''i

:,
"-'.')t

per

unanimitat.

es decl ar b ainit,
de tot

