ACTA DE LA SESSIO DEL DIA B DE SETEMBRE
1982,

E N i ; C A R A C T E RO R D I N A R I -

Alcalde-President
En Joan Cornet

i Prat

rTinents d'Alcalde
En
En
En
En
En
En

Jordi Marsa1 i Muntalá
Pere üns i Pons
Ramon Puig i Soler
Ranon Llatjos
i Planas
Ramon Majó i Lluch
Josep Sorinas i Nognrés

u'

i caro

:":':-:'=":':'n.
Consellers.
Nl

Nr

En
Na
En
En
En
Nr
En
En
Nr
Nl

En
En
En

Enric Casasayas i Brichs (stincorpora
a la sessió quan
faltaven
cinc minuts per les nou del vespre).
Ignasi Perramon i Carrió
Lluís Tt¡neu i Roca
Maria-Angels Torrens i Vila (s'incorpora
a la sessió
quan faltaven
cinc minuts per dos quarts dronze).
Francesc Guillomia
i Lasheras
Jordi Perez i Picas
Manuel Cano i Navarro
Eduard Bohigas i Santasusagna
Josep Fuentes i Ribas
Joan Garriga i Rovira
Emili Martinez i Bal-l-ester
Andreu Descals i Codina
\
Josep Empez i García
valentí
Brunet i Corrons
Francesc Canal i Serrano (sti-ncorpora a les nou delpre).
\/éq

Absents justificats
Na Maria-Teresa Vilaieliu
Absents sense justificar
Na Concepció

Secretari
-a

Comas i Riu

General

En José-J. Casado Rubio
=======
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A la Casa Consistorial
de la Ciutat de Manresa, i essent les vuit
del vespre, de1 dia vuit de setembre de mil nou-cents vuitanta-doso
es
reuneixen sota la Presidéncia
del Sr. Alcalde,
i en prinera convocatória, els senyors esmentats abans, i a I'objecte
de celebrar sessj-ó orprévia convocatdria
dinária
del Ple Municipal,
a lrefecte.
EL Sr. Conseller N'Enric Casasayas i Brichs, srincorpora a la ses
sió quan faltaven
cinc minuts per les nou del vespre, i intervindrá
eñ
la votació a partir
del punt quatre de lfOrdre del Dia.
EI Sr. Conseller En Francesc Canal j- Serranoo sfincorpora
a Ia ,i+
sessió a les nou del vespre, i intervindrá
en la votació a partir
del=
punt cinc de ltOrdre del Dia.
La Srta. Conseller,
Na Maria-Angels Torrens i Vila s'incorpora
a=
1a sessió quan faltaven
cinc minuts per 1es nou del- vespre, i intervi-n
dt'á en la votació a partir
del punt dotze de I'Ordre de1 Dia.
Obert lracte,
es passa a tractar
dre de Convocatdria,
resolent-se
tots
ció es relacionen:

dels
eIls

assunptes figurats
en lrOren els ternes que a continua

1-. APROVACTÓ
SI PROCEDEIXD'ACTA ANTERIOR.
Es procedí a lraprovació
de lfacta de la sessió plenária
el dia vint-i-vuit
de Juliol
de mil nou-cents vuitanta-dos.

celebrada

2. QUESTIONSPRüVIES.
El Sr. Alcalde,
inicia
la sessió fent palés el seu agrainrent i
eI de la Corporació,
=
a totes les persones i entitats
que han fet
possible Ia celebració de l-a Festa Major, df aquest any; així'com
a
tot 1'Equip:l'lunicipal
i a ta CcrnissÍó de Festes que ha treballat
en
Ia realitzacLó
de les mateixes i que han possibilítat
una Fersta Ma
jor dtaquesta qualitat.
Trarnet, el desig de que en anys successiu{
es mantinguí j- en tot el possible es superi,
la qualitat
de 1a Festa Major d'aquest any.
3. PRESIDEITCIR:
3.1-. INFORMEDE LIATCALDIA.
A continuació
el Sr. Alcalde,
efectLta una crida a tots els ciu
tadans de Manresa, amb motiu de la celebració
de la Diada, el pró I
xim dia 1-1 de Setembre, partint
de la realitat
druna Festa recupera
da per a nosal-tres;
i que cada ciutadá ha de celebrar-la
com creguf
peó amb especial relleu
convenient,
del seu significat
diferenciant1o draltres
festes ordináries,
i que aquesta celebració
sigui tant=
a nive1l de tots els manresans en conjunt,
coll de cada ciutadd par'
ticular;
Intervé a continuació
eI Sr. Gns i Pons, trameten la felicitape1 naixernent del seu primer fill
ció al Sr. Alcalde,
i també a ==
que han fet possible amb petits
tots els funcionaris
i grans detalls
1a consecucj-ó d'una Festa Maior participada,
com ha sigrut 1a d'a
ñtoc{-
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3.2.

INFORMESOBREEL CONSERVATORIIVIUNICIPALDE

El Sr. Alcalde atorga la paraula al Sr. Marsal i ltunialá,
gue
inicia
Ia seva exposició dient que dins de 1tOrdre del Di-a, dfa
quest PIe, es contemplaran un seguit de dictimens referits
a con personal
que
tractació
de
i
afecten al Conservatori
de l4úsica, pel
rd que abans era convenient
efectuar
una exposició
sobre quina era
la política
nunicipal
en matéria de música per aquest prdxim curs.
Exposa que la poIítica
municipal,
en matéria de musica, stha=
orientat
fonamental-nent en tres direccions.
essent la primera fa =,
dirigÍda
a la dotació de mitjans econ&nics per aconseguir l'estruct:
que fés possible les activitats
tura física
nusicals;
la segona dT
recció sforienta
al fonetn de les activitats
musicals de totes le3
que desitgin
promoure-les
=
entitats
i l-a tercera
te relació
anür
Itensenyanqar ro¡le a la vegada aba.rca el triple
camp de lrensenya ment en lrescola,
lrescola rrEsclattr i el Conservatori.
Amb referéncia
a la escola, stinicia
lrensenyament musi-cal, =
mitjanEant monitors que Ia imparteixen,
en els parvularis,
i en e1
primer ci-lce amb 1er i 2on. curs; aquest any es fará en 3er. pas sant a un nou curs cada any, per a que dins de cinc anys en totes=
les escoles nacionals,
hi hagi música feta per professionalsr
p€r=
a tots els nens de les escoles de la Ciutat.
El nonbre de nens que
reberen ensenyalnent musi-cal en el curs 81-82, va ser de 1.692 i en
aquest curs 82-83, passaran de 2.000, dfaquí la necessitdde
con tractar
un nou monitor de música, amb la qual cosa es totalj-tzaran
en quatre.
Respecte a lrescola
Esc1at, diu que ha desenvolupat una tasca
perque ha cobert unes arees drensernTament que no estavan
important
en les escoles ni en el Conservatori,
amb el grau que ara ha arri_bat, i que en cap moment ha sigut la tasca draquesta escola un negoci, per Ia qual cosa la seva activitat
=
encara te ampli sentit,
dirigit
tamÉ en dos camps; un per a formació de la gent que culti
vi la música ccm a oci, sense que els títo1s
tinguin
importánciar.
i I'altre,
amb més futur,
dirigit
a coordinar activitats
musicels=
cap e1 Conservatori-,
amb lresperanEa de que aquest Conservatori
pu
guí adquirir
la categoria
de Conservatori
Superior de l4úsica, i =
alhora del nivell
uni-versitari,
paisos euro
com passa en altres
peus. Actualrnent a lrEscola Esclat, assisteixen
entre 500 i 600 =
persones, peró aquests costos srhan disparat,
i farien
lten.senyanga prohibitiva
d'aquí la política
municipal de contribuir
al sosteninent dfaquesta escola amb una subvencióo ta1 corn en un altre =
dictamen dfaquest Ple es proposa, i amb 1a finalitat
de que no aug
menti eI cost individual
o augmenti molt poc en algun curs.
En relació
at Conservatori
básicamedaca
, qluer tenia un nivell
démic, srha orientat
=lractivitat
a augmentar la infraestructura
per a dotar-los
dels locals,
de millor
acústica;
a millorar
la situació laboral dels professors
i a realitzar
paracadémi
activitats
ques, de forma que en conjunt s'hagi produit un salt del grau dlel
mental al professi-onal,
f,ent-ho possible lranterior
Dj-rector, eu€=
=
ara no pot continuar,
i essent necessária una nova direcció
per
proposat per tant a Albert Sardá.
=
aconseguir al-tres objectius,
Igualnent
per a les arees del LIen p
s'estableixen
dues direccions
gruafge musical- i piano. Després drefectuar
una o<posició sobre els
paracadémiques
alumnes assistents
al Conservatori
i les actlvitats
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realitzades,
ressalta
el Sr. Marsal i Muntalá Ia circumstáncia
especial
aquest any el 50 Aniversari
de celebrar-se
del Conservatori
i amb aquest
motiu es realitzard
un acte per a reunir a tots els Conservatoris
i escoles musicals de Catalunya,
i una actj-vitat
dirigida
a recuperar ltarque estan dis
xiu de musiqueries,
recollint
les quasi
5.000 partitures
;
perses per a incorporar-les
que estar;i en el Conservatori,
a lrarxiu
per
a tot el que vulgui consultar
obert
lractivitat
m..lsÍóal.
De tcta aquesta exposició
es deduei-x que la ciutat
de Manresa, fora del cas especial de Barcelona, és;r1a millor
dotada en quant a infraestructura
musical,
i en la que més ciutadans particñpen.

3.3.

INFOR}M SOBREL'ESCOLA WNICIPAL D'ARTs I OFICIS.

El Sr. Conseller-Delegat
de lrEscola drArts i Oficis,
NrAndreu Des
cals i Codina, efectua un, informe sobre lrescola municipal d'Arts i Off
cis, dient que aquest any convé ressaltar
el fet de que les ensenyanceF
en un nou edificir
stimpartiran
les obres del qual dradequació srestan =
realitzant
i que espera que no entorpeixi-n e1 normal indci del curs.
Es
posa en
Director
destacar
Thlla i
serd de

necessária ta contractació
de nous professors,
tal ccxn es pro el dictamen que va a aquest Ordre del Dia, i es desigrrd corn d =
artístic
a Josep-Maria Masseg,r. n.r l'ordre
dfactivitats,
es de
la impartició
de Ies assignatures
dtlmatge i So, Esteticienne,
Escultura i Tapís, així com la implantació
dtun nou horari que=
5 a 1-00 per a possibilitar
millor
I'assisténcia.

El Sr. Alcalde,
intervé per a ressaltar
el fet de que 1es dues escoles en que ltAjuntament,
te competéncies concretes,
com ds la del Con
i la d¡Arts i Oficis,
servatori
les i-ntenta potenciar
i aixecar-les
al]
máxim de participació
pppular, tant a nivell
de la Ciutat de Manre'sa, =
com de 1a seva Ccmarca, deixant de semblar aquestes escoles com alguna=
cosa amagada, i a punt'dfe¡<tingir-se,
com atguna vegada havia passát.
3.4.

EXPEDIENT SOBREASSfGNACIO DE NOMSDE PARC DE SANT IGNASI I AVINGLJ

Es va llegir
el dict¿imen presentat
qual proposava el següent:

per aquesta Presidéncia,

el

=

f'Donar el norn de PARC DE SANT IGNASI al parc fins ara nonenat
de
,
1a piscina,
i- donar: eI ncm de FRAI.ICESC
MACIA, a ltAvinguda que enllaEa=
aquest parc amb el carrer de Lluís Argemí, a lrhaver-se
acreditat
relevants mdrits en la labor realitzada
al llarg de les seves vides, tant =
en benefici
de la Ciutat com de Catalunya".
A aquest dictamen sfha presentat,
del PSAN, la següent. esmena:
rCanviar

l'acord

pels

que es proposa pel

Sres.

Consellers

del PSUC i=

següent:

- Donar eI nom de Parc de Sant Ignasi al Parc fins ara anonenat
de la Piscina i- donar el norn de Francesc Maciá al Passeig que enllaqa
aquest Parc amb el carrer de Lluís Argemí, així com el- dtAvinguda de
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=
=
=

de Francesc Maciá, al carrer projectat
sobre la via coberta
ls Ferroe
^1
carrils
Catalans que va des de l,a Ctra. Pont de Vilornara. fi
ot
Lor
rer de la Sardana, a lrhaver-se
acreditat
relevants
mérits en Ia labor=
=
realitzada
al,llarg
de les seves vides, tanL en benefici
de Ia ciutat
com de Catalunyatr.
El Sr. Alcalde, exposa eu€ : lrobjectiu
de donar elonom al Parc, =
está en funció de qre la designació com Parc de }a Piscina,
no estava =
escrita
ni recollida
en cap 1loc i que al concretar el nom per al parc,
es va pensar en donar-li
e1 de Francesc Maciá, peró que e1s veins, apor
taren 1a conveniéncia
de que es donés a aquest Parc el norn de Sant lgná
si, c¡-te responia millor
al seu antecedent tradicional
i que es reservéF
per a Francesc Maclá el nom de I'Avinguda
del Parc, com a reconeixenent
de la ciutat
de Manresa a la figura de Francesc Maciá, i sense que el =
nom de aquesta Avinguda pugui hipotecar
er que en un futur pugui donarse el nom de Francesc Maciá, al carrer projectat
sobre la vía coberta =
dels ferrocarrils
=
catalans,
tal com es proposa a lresmena presentada
pel PSt-tr i PSAN'; peró qr,re ara no és el mcrnent oportú r per no trobar-se=
oberta aquesta via i urbanitzada.
El Sr. Perramon i Carrió,
exposa que 1i sernbla insignificant
eL =
trog de carrer qre ha quedat dins del Parc amb el norn de Francesc Maciá
ja que 6s,restringlt,
i necessi-ta aquest norn un lloc més ampli; trobant
que no és cap conflicte
qüe;el Passeig cobert del ferrocarril
no estíguri
obert,
doncs seria més oportú donar el nqn de Passeig de Francesc Macid
al del Parc i Avinguda de Francesc Maciii, al resultant
de la via dels =
ferrocarrils,
interessant
que quedi el compromís d'aquest Consistori
de
fer-ho així, perque quan srurbanítzi
i srobri ltavinguda,
aguest consis
tori hamr:d acabat e1 seu rnandat.
El Sr. Majó i Lluch, diu que el fet de donar norns de carcers cals=
que estan en els p1áno1s i sense obri6, no es cap circumstáncia
estranya
en aquest Ajuntament, sino que te precedents i és priictica
normal, peró
e1 que penrbla ridícul
per al futur un nom de tanta trascen
és hipotecar
déncia com el de Francesc Macid, ar:a^ bé, aq:esta actuació de ltEquip I
de Govern, és també habitua!
al- negar-se a recollir
quan =
iniciatives
provenen de lroposfció.
El Sr. Gns, diu que la iniciativa
de1 PSUC i PSAN, li''sembla per fectament assumible peró considera gue no' ,,és ' ri&ra él- moment oportu
perdcrtar aquest'nom, i que toü, el grup de CiU, És comprornet,corn la par
tit,
a quer'en el mornent en quq esüd-@iacabada la vía ccbertá
dels r, I
ferocarils,
es,dorii a lrAlringuda resultantr;
el ncm,r de Francesc Ma ciáratravéb
del procedimenfu,(, reglarnentarir,
perd qule en aqüestsr,mcrnents
i,,dracord'ambl 1á situaciié,
déI tcar:renr no és adequat,.
El Sr. Marsal Muntalá, diu que per part de} partit
que representa,
tampoc hi hauria inconvenient
en assumir eI cornprcrnís de donar el nom =
dfAvinguda de Francesc Maciá,
a.JL",resultant
de la Via coberta dels fer
rocarrils,
encara que quedi e1 nom de1 Passeig de Francesc Maciá, per E
ffexistent
en I'interior
de1 parc.
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El sr. Perramon i carrió,
insisteix
en que, no compren perque si =
tots els partits
estan di-sposats a adoptar el conpronís,
aquest acord =
no es pren ara, doncs li semblava que donar el nom de Francesc Macid al
=trog de dins del Parc, no tenia altre objectiu
que cobrir
lfexpedient=
amb aquest nom.

El Sr. Majó i Lluch, insisteix
en que es voti I'esnend abans del=
dictamer¡ i els Srs. Marsal i Ons, diuen que els hi senbla absurd votar
unaesmena en la qual, part del contingut
hi estan dfacord, i que es =
pot resoldre adoptant un cornpromís polític.
El Sr. Alcalde,
sotrnet a votació lresnena que es refusada per L2=
vots del PSC i CiU, havent-se ernés a favor de la mateixa 5 vots de1 =
PSUC i del PSAN, abstenint-se
en la votació els tres representants
de

cc-ricD.

A continuació
unanimitat3.5.

es sotnret a votació

el dictamen

que és aprovar

petr=

CONCESSIODE LA MEDALLA DE L,A CIUTAT A, LIHOSPITAL DE SANT JOAN DE

Es va llegir
el dictamen
lradopció
del següent acord:

corresponent,

en eI qual es proposava

=

en la seva categoria
d'Argent,
" Atorgar la Medalla de la Ciutat,
a la i-nstitució
HosPrrAL DE SANT JOAN DE DEU, en expressió
de la grati
tut de la Ciutat:
labor portada a terme des de Ia se?a
Per la meritórj-a
fundació,
ara fa cinquanta anys. Aquesta distinció
honorífica
es fará=
entegra en La persona del sr. Moisés Val cacho, en representació
de =
l'Hospital
de Sant Joan de Deurr.
El Sr. Alcalde,
diu que de I'expedient
es despren la motivació
del dictamen, i que proposa que s'elegeixi
la data rÉs adequada per
fer lrentrega dtaquesta nredalla dins del 50 Aniversarj- de lrHospital.
Realitzada

votació

ordinária

fou aprovat

eI dictamen

=
'=

per unani

mitat.
3.6.

RATTFICACIO ACORDDE LA COMISSIO PERMANENTDEL DIA QUATRED'AC,OST

Es va llegir
eI següent:

e1 dictanen

de Presidéncia,

en el qr:al es proposava=

=
interposat
contra
"Donar cornpte a1 Ple del recurs de reposició
ltacord adoptat pe1 Consell de Direcció del Consorci Provincial
per a
1a gestió i inspeccíó de les Contribucions
Territorials,
de data L7 de
Juny de 1982, i publicat en el B.O.P. de 24 de Juliot
d'enguany, sobre
detimitació
del sól stilcjecte a Ia Contribució
Territoriat
Urbahdf €n =
compliment de lracord adoptat, amb cardcter d'urgéncia,
per la Comissió
lfunicipal
Permanent en sessió celebrada e1 dia 4 dtagost de L982; rati
ficant
en tots els seus erctrems aquest acord, a efectes de prosseguirl
amb e1 recurs esmentatt!.
A continuació
es doná lectura
a una addició presentada al dicta men, pel Tinent d'Alcalde
President de la Comissió Informativa
drHisen
da i Administració,
1a qual proposa afegir un segon apartat al dicta I
men, amb el següent text literal:
Itlnterposar

reclamació
económico-administrativa
davant del Trlbunal Econdmic Administratiu
Provincial,
contra Ia desestimació per si -
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ldildi administratiu
del recurs de reposició
interposat
el propassat di-a
5 dfAgost contra lracord adoptat pel Consell de Direcció
del Consorci- =
per a la Gestió i Inspecció de les Contribucions
Provincial
Territo
rials
de data 17 de Juny de 1982, i publicat
en el- B.O.P. de 24 de Ju lio1 drengLlany, sobre delimitació
del sdt sunjecte a la Contribució
Ter
ritorial
Urbana'tRealitzada votació
aprovat per unanimitat.
3.7.

del dictamen,

afib 1taddició

prresentada,

fou

=

PRO]ECTE DE CONTRACTEA CELEBRARAIVIBI,A RESIDüI\CIA ASSISTEI\CIAL DE
MANRESA.

Es va llegir,,el
següents acords:

dictamen,

en el qual es proposava

lradopció

defs =

tt1. Acceptar de 1'Entitat
frResidéncia Assistencial
de Beneficéncia
de Manresafr, la cessió d'ús a precari,
a favor draquest Ajuntament¡ de=
lredifici
anornenat rrlnfantstr, situat a la Carretera de Vic, cantonada.=
carrer Infants,
d'acord amb les condicions del projecte
de conveni a =
subscriure
amb dita Entitat.
2. Aprovar la valoració
econórnica de lresrnentat edifici
Infantsr=
en la quantitat
de 40.000.000 Pts,en concepte de preu, a convenir dfiib ==
ttResidéncia Assj-stencial
Itentitat
de Manresatf , en eI mar{de ltexpedient
dfo<propiació
forQosa
de I'edifici
Infants,
per acord nn:nici iniciat
pal adoptat en sessió de 1-7 de Juny de 1-982, previs els peritatges
esca
blerts
legalment en la seva fixació.
3. Aprovar el projécte
de conveni a subscrj"ure per part, de la 'rResidéncia Assistencial
de Manresa't i per part de lrExcm. Ajuntament de =
Manresar eue sradjunta al present dictamen.
4. Facultar a I'Il.lustríssim
Sr. Alcalde, per a la signatura del=
Conveni esmentat i la docunentació
que requereixi
complenentária
lfefec
tiu compliment de1 que srha acordat".
E1 Sr. Alcalde, exposa que com que l'adquisició
de ltEdifici
In
fants, es troba en via expropiatória
i convingut el preu dtadquisiciór=
tot de connl acord anrb els afectats,
es tracta ara drinstrunentar
el dopugui cessar 1es dependéncies dra
cument adequat per a que ltAjuntament
=
quest edifici
per a ubicar I'Escola d'Arts i Oficis,
mentre lrexpe
dient expropiatori
és resolt
definitivament.
Realiztada

votació

ordinária

el dictamen

fou aprovat

per unanimi- -

t-|
LqL.

4 . HISENDA I ADVIINISTRACIÓ: APROVACIODE L'ORDENAI{CAFISCAL REGUI"ADORA =
D' ENSENYAIVIENTS
ESPECIALS EN ESTABLTMENTSIVIUNICIPALS.
Es va llegir

eI dictanren,

en eI qual es proposava el

següent:

rrAprovar
especial

ltordenanqa
Fiscal
reguladora
de la Taxa per ensenyament
que consta de 9 articlesrf.
en establinents
nl:nicipalq

Realitzada
!-!
LCTL.
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votació

ordinária,

fou aprovat

el

dictanmn

per unanj-mi-

5. C.O/ERMCIO I

Es va llegir

APROVACIOINICIAL

el

dictamen

DEL PI,A ESPECIALIPER A I-A

en el g-ra1 es proposava

el

següent:

It1er. Aprovar inicialment
ltanonenat Pla Especial per a la millora
urbana de1 centre de Manresa, redactat pels Serveis Técnics Municipals,
dfacord amb el que disposen els articles
43, 41, i 35 de la Llei del Sdl
així ccxn e1s articles
147, L38 i 126 a 129 del seu Reglanent de Planeja
rnent.
pública de ltesmentat Pla Especial,
2on. Aprovar I'ercposició
mit janEant anuncis en el Butlletí
en eIs mitjans =
Oficial
de Ia Provincia,
loca1s de conn¡nicació i en un dels diaris
de més circulació
de 1a pro
vÍnci-a, durant el termini drun nes comptat a partlr
de ltenderná de la pu
blicació
de lfadient
anunci en e1 Butlletí
Oficial
de la Provínci-ar d'al
cord amb e1 que disposa lrart.
L28 del Reglament de Planejament i- lfarti
cle 4rt. de1 Reial Decret-L1ei
3/!980, de 14 de marg".
El Sr. Arc i Poris; intervé dient que el Pla que es proposa, ég pss=
=
a lfordenació
del tráfec en el Centre de la Ciutat de Manresa, i- que
srha volgut tramitar
com a Pla Especial per a poder sotnetrefl
a informa
=
ció pún1ica i que participin
els que tingmin aportacions
a realitzar,
amb independéncia
que pugui mantenir la comissló amb els=
dels contactes
per a veure si aquest Pla es millorable.
afectatsr
D<plica que la inten=
cionalitat
i filosofia
de1 PIa es basa, en reduir lrintens
tráfec del
=
centre de 1a Ciutat,
procurant que la zona cornercial sigui més fluida
per a la qual cosa, haurd de prendre mesures de circulació
desviant
els=
cotxes a la Muralla i ínvertint
la ci-rculació
de1 Born. Stimplanta
la
zona blava en ltarea dfaparcament que no es redueixen en e1 seu nombre =
sino que sraugmenten per la rotació q.re porta Ia zona blava. Aquest PIa=
Especial no conternpla les rresures que són necessáries
a adoptar per a =
evitar
Ia degradació del Barri Anti-c, peró que aquestes mesuresrrseran ob
jecte dtuna al-tra OrdenanEa que es sotmetrá en eI seu mcxnent a l'aproval
c10 oet PIe.a

El Sr. Puig i Soler, intervé
dient que e1 contingut
d'aguest Pla Es
pecial,
sremmarca dins del Pla General, en la part que contempla la rehal
bilitació
del Barri Antic,
des del punt de vista arquitectdnic
de vivenda i de ccxnerg, encara que ara no es conslderi
més que lfaspecte
de Ia =
peró sense perdre de vista lfurbanístic.
mobilitat,
pendents Plans de Reforma Interior,
Existeixen
que el Pla General =
contempla, per a potenciar
1a degradació de les vi -el conerq i evitar
vendes.
Aquest Pla Especial,
abarca també la regulació
dels aparcaments exis
tents i conternpla altres
a executar;
acabant e1 Sr. Puig. Ia seva er<posici6, insistint
en la necessitat
de celebrar reunions sectorials,
abanb l
de decidir
I'aprovació
definitiva
del Pla Especial.
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El Sr. Alcalde,
insisteix
en que aquest Pla Especial,
conté una pro-=
posta séria i estudiada referent
al Barri Antic,
i que queda 11uny de
qualsevol actuació discrecional
que pugui prendre lrAlcal
o arbitrdria
dia o la própia Corporació i que encara en I'exposició
aI púnlic,
i en =
els contactes
ciutadans
no es pugui arribar
a acords de sintesi
i a solu
cions totalnent
resoltes,
no ca1 dir queagrest Pla suposa una millora
&
traordíndria,
dins de les coordenades generals que te previstes
Manresf
per a1 seu futur
i el desenvoluparnent de1 seu comerE.

rió,

A continuació,
intervenen
successivament els Srs. Per
'l
Garriga i Caro i Marti-nez i R¡l cs1-ar al . quals mos

a
I ^
_Lct

uor^^,-^
>c
vcf

=

per lfexisténcia
per a redrun ampli debat després de la participació
=
co11ir i er<aminar totes 1es opcionsn i sense que es condicioni
amb
aquesta aprovació inicial,
que
c1=
definitiva
Pla,
lfaprovació
dfaquest
quedard per a1 resultat
final
de Ia participació
i examen dtopóions.
Es reali-tzá

votació

Cet dictamen,

eI qual

fou aprovat

per unani -

mitat.
6. URMNISME:
6.1-. APROVARPROJECTETrcNIC I CONTRACTACIODII;OBRADE LA FASE A DE I,A=
CASA DIEN LLWTA.
Es llegí el dictamen,
acords següents:

en e1 qual es proposava lradopció

dels r,,,-

r'ler.

Aprovar el projecte
técnic de lfobra cornplementária de la i
fase A, de1 desglossat del projecte
de restauració
de la Casa dren Ll-u
viá, aprovat el 4 de novembre de 7981,, amb un pressupost
de -L.4¿+.¿>5

V['-

2on. Declarar I'excepció
per rao de la qt;antia drade licitació
cord amb I'art.
117.1" punt 4rt. del R.D. Llei 3046/77 de 6 droctubre,=
en concord¿incia amb la LIei 40/81 i Ordre de 12/11/81-, per a la contrac
tació de lfobra complementária del projecte
de consolidació
de fonarL ¡ments i estructura
interior
de la Casa dten Lluvá, fase A, del desglos
,,1
sat aprovat el 4 de novembre de 1981,, i adjucar-les
al contractista
rConstruccions Cots i ClareL, S.L.ttr per un pressupost de 1-.343.6761-pts. per a ser Ia seva oferta la més ventatjosa
per a I'Ajuntament
de=
les regrerides dracord amb lf art. 117.2 de ltesmentat R.D. Llei.
3er, Aprovar les condicions particulars
econ&nic-adninistratives
que regiran
i técnic-facultatives
la contractació
de 1es esmentades
obres, fixanü una garantia definitiva
de 125.276'28 pts.
4rt.
necessária

=

Facultar
a 1tAlcalde perr a l-a signatura de la docunetnació=
per a la cornplinrentació Oe lf expeidnet'r,l

Realltzada

votaci-ó ordinária,

fourr aprovat

et dictarnen per unani-

-.: ! ^!
llrJLC1L.

6.2.

APROVARIVODIFICACIO IECNICA DEL PRO.]ECTEDE LES FASES A I C DE i,A

Es va llegir

el dictamen,

en el qual es proposava el següent:

trler.

Aprovar Ia modificació
técnica del projecte
de la fase A ,e
<bra de consolidació
de fonanrents i estructura
interior
de la Casa =
dren Lluviai de la fase C -restauració
de la fusteria
i dtaltres
efe
ments de faEana- del desglossat
aprovat el 4 de novembre de 1981-.
2on. Denunciar parcialment
la contractació
de les obres referents
al projecte
de consolidació
de fonaments i estructura
interior
de la e
CaSa drEn LlUviá- faqa A. dcl .losglosSat aprovat el 4 de ngvembre de =
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1981, per 1a no o(ecució de l€s unitats obra que es relacl-onen
forme técnic adjunt, resultant una disminucj-ó de 1 - . 3 5 5 . 6 0 1p t s .
el pressupost adjudicat fixat en 3.328.1-29pts. no produiht-se
i perjudicis a lfinteressat.
3er. Denunciar parcialnent
la contractació
de les obres referents
al projecte
de restauració
de la fusteria
i d'altres
elsnents de fagana de Ia Casa d'en Lluviá,
fase C, del desglossat aprovat el 4 de no vernbre de L98L, per 1a no execució de les unitats
obra que es relacionen en ltinforme
técnic adjunt, resultant
una disminució de 206.836t-sobre el pressupost adjudicat
de 854.921- pts. no produint-se
danys i =
perjudicis
a lrinteressat.
4rt. Facultar
a lrAl-calde per a la signatura de la documentació
necessária per a 1a complisntnacié
de trexpedientlt.
Es realitza

votació

sobre et dictamen,

essent

aprovat

per unani

=

-

ñ; !^r
lluLoL-

6.3.

MODIFICACIO Dtr-S HONORARISTKNIS

EN L'EXECI TO DIOBRESMLJNICI

t,¿\Ir>.

Es va llegir

el dictamen,

en eI qural es proposava el següent:

t'ler.

Aprovar e1 suplement de 2L7.000 pts. (L550 pts per 140
=
dies), en concepte de tarifa
oficial
de desplaEament i de jornada perllongada sobre els honoraris
per la direcció
fixats
facultativa
dtAr quitecte
Técnic de lfobra
que comprenen els projectes
técnics
dencrni NAts 'IRENOVACIOO RESTAURACIODELS CARRERSEORN T PL,AM DE L'ONVIDEL I =
cAsc ANTIC" i- "RENOVACTOO RESTAURACTO
DELS CARRERSSOBRERROCA,CARME,
SANT MIQUEL, NqJ, DOCTORPLNES, CAP DEL REC, Í- X32-B DEL CASC ANTTCIIIsegons encámec aprovat el 7 de Julior
de 1982, a favor de lradjudicatari,
aparellador,
Alfredo Gilaberte Fortea, D.N.I . 73.177-031_, determinant-se que dit suplernent s'abonará contra certificació
per dies real
ment treballats
2on. Facultar
al Sr. Alca1de, per a la signatura
de tots els docu
ments q,rc siguin necessaris per a 1-a ccrnplimentació oe tfexpedienL".
per a dir que no enten com es proEl Sr. Sori-nas Nogués, intervé
posa modificar
uns honoraris
en unes obres que estan contractades
re centment, suplementant
per,aquests honoraris,
Ia partida prevista
res
ponent
eI Sr. Puig i Soler, que en la tarifa
en aquestesf
aplicada,
obres, no es conteníen él,s conceptes de desplaEamentt-, ú jornada per longada i que sI han introduí,t
a propostá¡ d"1 ColJégi corresponent,.

=
El Sr- Majó i Lluch, pregunta pel concepte de perllongació
de
jornada, aclarint-se
pe1 Secretari
de la Corporació,
d'ordre de la Pre
que aquests conceptes srhan introduit,
sidéncia,
a proposta del Cap =
dels Servei-s d'Urbanisme i Obres Ptibliques,
i respon a dos conceptes =
professionals
de la tari-fa d'honoraris
Realitzada
mitat.
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votació

ordinAria,

fou aprovat

el dictanen

per unani

-

EI{CARREGARL,A REDACCIO DEI, PROJECTE TECNIC DI

Es llegí
el dictamen,
güents acords:

ió dels se. -

en eI qual es proposava l-t

rr1er. Encamegar a1 Sr. Josep Maria Sarrate i Daurellan Arquitecte, els treballs
de Redacció de1 Projecte d'Urbanització
de diferents=
per un
carrers existents
en el Barri de Viladordis,
draquest Munícipi,
preu de 499.999 fts, sempre que no superi les tarifes
oficj-als
mínj-mes =
que corresponguin,
descomptat eI 2ú/", a favor de lrAdministració
Local
=
formalitzant-se
el seu pagament prévia la seva aprovació a resultes
drinfornre técnic favorable,
dfacord amb les condicions establertes
en=
lfinforme
suscrit en data de 24 dfAgost de 1982r pe1 Sr. Josep Cente lles en quatitat
d'Engi-nyer Cap dels Serveis dfUrbani-sme i Obres PúbIi
ques. Dits treballs
hauran drentragar-se
abans del dia 3L de desenrbrel
de 1-982.

ció

2on. Facultar al Sr. Alcalde per a Ia signatura de Ia documehtanecessdria per a 1a ccrnplimentació de lro<pedilent".

Realitzada votació ordin¿iria
aprovar el dictamen per unanimitat.
6.5.

APROVACIOIMCIAL

Es l1egí

i ratificant

1a proposta,

es va

=

DE LIESTUDT DE DETALL DE L'HOSPITAL DE SANT AN-

el dictamen,

el qual proposava el següent:

tt1er. Aprovar inicialnent
presentat per FRAN I'estudi
de detall
CESC FARRERASFI,OTATS, corn a Gerent de lrHospital
de Sant Andreu, per=
Itordenació de volums, aprofitament i protecció de I'edifici
de lres nentat Hospital,
df acord amb el rc¡:e disposa lrarticle
77 de la Normati
va del vigent Pla General i els articles
40 de Ia l,1el del Só1, 140 de-e1
Reglament de Planejament, 4 del Reial Decret LLei 3/1980, de 4 de marg
i 6 de1 Reial Decret LLei 16/1981-. de 1"6 drOctubre.
pública durant el
2on. Aprovar lrobertura
del trámit dfexposició
termini de quinze dies, a comptar des de l'endemá de1 següent al de la
publicació
Oficial
Oe tranunci adi-ent,¡en el Butlletí
de l-a Provínciar=
4 del Reial Decret LIei 3/1980, de t4 de marq:".
d'acord amb lrarticle
Es va realitzar
unanimitat.
6.6.

votacíó

APROVACIOINICIAL

Es va llegir
següents acords:

el

ordinária

al dictamen,

essent

aprovat

per

DEL PROIECTE D'URBANITZACTODE LA CRUILLA DEL =

dicbamen,

en el c¡:al es proposava

ltadopció

dels=

el projecte
drurbanització
del trencall
"1er. Aprovar inicialment
Passeig
del
Riu,
amb
Maig
i
Francesc
Moraguesr=
del
els carrers Dos de
q-re
40
41
anrb el
i
de conformitat
disposen els arts.
de la vigent Llei
4 del Rei-al=
del SoI ,14L-2 i 126 del Reglanent de Planejament, article
Decreto 3/1980, de 4 de MarE i artlcle
5 del Reial Decret LIeL 6/1981,,
de 1-6 drOctubre.
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2. Aprovar 1'oberLura de1 triimit
de lresmendf er<posició públ
pr:ojecte
plag
guinze
tat
dturbani-tzació,
de
ies comptats a
durant e1
partir
del dia següent al de Ia puüclicació de lranunci pertinent
en el
gue disposen=
Butlletí
Oficial
de la Província,
amb
de conformitat
L28 del Reglament de Planejament, 4.1- del iReial Decret =
els articles
LIei 3/1980, de 1-4 de MarQfr.
El Sr. Puig i Soler, diu que amb aquesta urbaniLzació
es projecta una mí1lor ordenació del tráfec establinü
vies ascendents i descen/
per la I
dents, en diferent
en cada una dels' carrers afectats,
sentit
,,=
urbanització,
i la constmcció
d'una plaEa rodona en el creuament
votació
fou=
dels carrers
Francesc Moragas i Dos de l4aig. Realitzada
aprovat per unanimitat.
6.7. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRq]ECTE D]I URBAMTZACIÓ DEI.,S{DIPO---;

Es va llegir
següents acords:

el

dictamen en el qual es proposava

I'adopcló

dels

=

rr1er. Recollir
en tots els seus termes I'al.legació,
fornmlada per
=
Na Maria Rosa Casajuana i Niell,
d I'aprovació
inicial
del projecte
d'urbanització
dels carrers Séquia, Pau Claris,
Sant Ramon, Ci-ntaires,
Guifré el Pilós (Primer trarn) i Passatge dels Dipósits Vells,
sense im
plicar
cap canvi a lresmentat projecte,
doncs el petit canvi de rasanE
pot solucionar-se
per la direcció
enti
de ltobra donada la seva petita
J--¡.
LAL.

2on. Aprovar definitivament
el projecte
dels cardrurbanització
rers de la Sdquia, Pau Cláris,
Sant Ramon, Cintaires,
Guifré el Pilos,
(primer tram), i Passatge deLs Dipdsits Vells, dracord amb eL,rqr-redisposen eLs arts. 35 de la Llei del Sdl, i41, del Reglament de Planeja
ment i lrarticle
5.3 del Reial Decret LIeí 16/1981-, de 16 drOctubref'.
3er. Acordar la publicació
OeI present acord al BOP, en ccmpljment
del que disposa I'art.
14a.4 del Reglament de Planejament Urbaní=ti."Realitzada

6.8.

votació

fou aprovat per unanimitat.
APROVACIODEFINITTVA DEL PRO]ECTED'URBANITZACIO DE L'AVII\¡GUDADE
LES BASES DE MANRESA

Es va llegir
acordsz,següents :

ordiniria

el dictamen,

en eI qual es proposava

l'adopció

dels=

el projecte
dfurbanització
de prolon
_ft1er. Aprovar definitivament
gaci-ó de lrAvinguda de Bases de Manresa, des del carrer Llibertat,
fiñs
al carrer sant cristófol,
tal i ccrn va ser inicialment
aprovat, dfa
cord amb er que disposen e1s arts.
35 de ra Llei det sdl, aLr del Re glament de Planejament i art. 5.3 del Reiat Decret Ll-ei L6/I981". de 1_6
df Octulcre.
2on. Acordar la publicació
del present acord en el- Butlletí
Oficiar de la Província,
en complientn del que disposa ltart.
141,. de1 Re
glament de PlanejamenLrf
Realitzada
F-!
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votació

ordinhria

fou aprovat

el

dj-ctamen per unanimi-

7. CULTURAI CONSELLERIA-DELEGADA
DE JOVENTI"III:
7.1-. CONTRACTACIODE LES OBRES DE DISTT?IBUCIOINTERIOR

Es va llegir

el dictamen

LA CASA DIEN

, en el qual es proposava eI següent:

rt1er. Declarar lfexcepció
p€r rao de 1a quantia d!aOe ticitaciór
cord amb l'arti-cle
177-1, punt 4rt. del R.D. Llei na 3046/77 de 6 d'Octu
per la E
anb la Llei 40/8L i ordre de a2/!-/7981,,
bre, anb concordáncia
Fa
interi-or
de la Casa Lluvia,
contractació
de les obres de distribució
de I.
de 28 drAbril
se A, de1 projecte
técnic aprovat en sessió pleniiria
1982 i adjucar-les
Manuel Abizanda Collado (Calvo Soteal contractista
pts. per ser la seva=
1o, B Barna-29), per un pressupost de 8.930.000'per ltAjuntament
de les requerides dfacord amb
oferta la mes ventatjosa
l"'article
717-2 de lf esnentat R.D. Lleí.
particulars
2onl Aprovar les condicions
econ&nico-administratives
q:e regiran
i técnico-facultatives,
Oe les obres de Dis
la contractació
tribució
interior
una garantla definitiva
de
de la Casa LluvÍ-á, fixant
357.200 pts, dracord amb el plec de condicions
tipus aprovat.
3er.
necessária

a I'Alcal-de per a 1a signatura
Facultar
per a la cr:mplinrentació Oe ttexpedientlr.

de la docunentació

=

interior
de
En Ranxrn Majó i Lluch, intervé dient si la distribució
=
projecte
gue
proposa,
la Casa Lluviar
ara es
está feta en funció d'un
projecte
per
responent =
concret i si aquest
lrAjuntament,
está aprovat
qual
afirmativanent
el Sr. =
el Sr. Puig i Soler, per la
cosa insisteix
Majó i L1uch, dient que no és exactament a I'aprovació
téc
del projecte
de I
nic, al que srestá referi-nt,
sino que és aI projecte dfutilització
Ies dependéncies i de gestió del servei;
responent el Sr. Marsal i ttfun=
que
talá, que en aquest monent no es necessari presentar el treball
eI Sr. Majó, encara que hi ha actualment eg-rips técnics
s'está referint
treballant
en lfestudi
de la gestió dfaquest servei.
comportará grans desEl Sr. Majó i Lluch, diu que aquest projecte
peses i cal preguntar-se,
ha de fer-los
en ef centre,r=
si l'Ajuntanent
per aquesta finalitat
o en els barris,
i si I'ús que ara es vol, hipote
responent el Sr. Alcalde
cará l-a Casa¡,Lluviá, per a actuaclons futures,
=
que aquesta
i en funció del qual es realitzen
opció de l'ús decidit
les obres, és el resultat
d'un inforne pedagog i de persones especialit
zades, pe1 i.que aquest
us :sf assuneix, sense que aixó vulgui dir quel
dlaltres
opci-ons
en un futur no pugrui canviar-se
lrus actual,
en virtut
que puguin estudiar-se,
encara que enten que 1a Casa Lluvi-á, no permet=
=
de ttedifici
noltes més opcions, ni amb aquestes obres, lfestructura
sr hipoteca.
El Sr. Majó i Lluch, insisteix
en la conveniéncia de debatre abans
referent
a lrus de Ia Casa Lluviá,
els aspectes concrets,
despeses, per
pels barris,
dient que la utilització
dfaquest edisonal i utilització
=
fici
Ii senbla bona, per quant eI seu grup ja ha dit altres vegades,
per a prestar un servei a la =
que aquest edifici
debia de utilitzar-se
=
peró que mentres aq,rest debat sobre 1a utlització
no es faci,
Ciutat,
en 1a votació.
el seu grup s'abstindrá
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El Sr.

Marsal

i Muntalá,

intervé

per a dir

que el lprojecte

bra va ser aprovat per aquest Ajuntanrent, per unanimit{t,
i perÍféria,

que li

senü:len en aquest

Realitzada votació queda aprovat
4 abstencions del grup del PSUC.
.X

monent improcedents.
el dictamen

CULTURAI CONSELLERIA-DELEGADAD'ARTS T OFICIS:
TILIIZACfO DE LIEDIFICI INFANTS.

güent

Es va llegir
acord:

el

dictamen,

de I'o-

i sorpren que

per 1-8 vots

a favor,i

PRQ]MTE DIOBRA DE REU-

en el qual es proposava

ltadopció

del se

tAprovar el projecte
d'obra ordinária
redactat pels Serveis Técnics
lfunicipals,
consistent
en l-a reutilització
de lredifici
de |tEls r+=-H-*
Infants",
amb destí a ESCOI,AIvIUNICIPALDTARTSI OFICIS, de conformitat=
amb eI que disposa lfarticle
132 de la Llei de Régim Local i la disposi
ció derogatdria
de la Llei 40181-".
Realitzada
per unanimitat.

votació

ordinária

i ratificant

1a proposta

fou aprovat=

9. CTJLTURAf ENSENYAIVIENIT:
COICESSIO DE SUBVEI{CIOA L'ESCOL,A "ESCT,AT'J.
Es va llegir
el dictamen presentat
proposava l'adopció
del següent acord:
?'Agafar el cornprornís de consignar
1983, una subvenció a lrEscola Esclat,
va, per valor de 2.000.000 de ptesff .

per Cultura

i Ensenyament, que=

en el pressupost Ordinari
de :t*
Centre de Pedagogia Musical Acti

=
El Sr. Martinez i Ballester,
exposa que drentrada está dtacord
amb lfajuda gue es preten atorgar a I'Escola
perque la seva acEsclat,
tivitat
és important per a tota la Ci-utat, i que inclús és poca cosa la
que es proposa. Perd entent, que litrexpressió que figura en el dictamen=
d'adoptar
el compromís es arnbigru i temeix que després, per no assegiLrrarho més, aquesta ajuda no pogués arribar
a ltEscola
Esclat: per no trac
tar-se dtun simple cornprornís. Sorpren que a1 parlar de polí.tica
musicaT
es deixi fa tres mesos, a lrescola
Esclat,
i ara amb rapidesa es preten
adoptar e1 cornpronís de donar-li
una subvenció;
i pregunta quantes subvencions ha rebut aq-resta entitat.
Proposa que el compromís que lrAjuntament tingui
dfadoptar sigui més amplí i més sequr de1 que es proposa=
en el dictamen, afib el fi d'assegurar
Ia seva continuació.
a lrescola
El Sr. Marsa1 i ltuntalá,
perque es cornpartei-x
diu que eetá content,
i es reforEa la política
que stestá portant a terme, en matéria nn-lsi
cal, i que en quant a lfatorgament
de la sulcvenció, no es pot proposar=
la seva concessió ara, sino solanent el conpromís de consignar la quantia en el pressupost de lrany a983, i la rao és evident,
si es te en =
compte que el curs comengará ara, í es precisa saber qrlina será I'aju-da del municipi a lfEscoLa, per a poder repercutir
adequadament la cuan
=
que ara srestan formali-tzant.
tla en reducció de les matrícules
En
quant a la coordinació'amb lfEscola,
es fa l'actuació
de forma continua
da, peró sense correr.
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El Sr. Ornsi Pons, inLervé per a dir que 1+.Escola\Esclat, havia =
nascut com una iniciativa
cfue en matéria
icaI, era la úni
ciutadana,
ca cosa que hi havia, i ara Ia llibertat
d'aquesta Escola srha de res pectar, inclús en la coordinació
amb el Conservatori.
doncs será el qué
ells diguin.
El Sr. Martinez Ballester',
diu que está dfacord amb el respecte a=
la llibertat
de l'Escola
Esclatr eue proclama el Sr. Ons, peró que aques
ta Escola ja porta fent una tasca molt concreta,
fa temps, i que també=lrajuda se la mereixia fa temps, perque es trobaven molt necessitats.
El Sr. Marsal i Muntalá, diu que Ia colaboració
amb
de ltAjuntament
=
lfEscola Esclat, no és drara, si-no que sfha transformat en reali-tats
professorat
concretes de coordinació,
plans
com és el tenir
conní i
drac
tuació conjunt per aI Conservatori
i lrEscola,
gue fins ara no havien l
estat possibles.
Realitzada votació
per
da
unanimitat.

ordinária

i ratificant

Ia proposta,

fou aprova+

1-OI.ISANITAT I SERVEIS SOCIALS: SOL.LICITAR DE LA GENERAI,ITAT DE CATAruMA =

Es va 1Iegir
acord:

el dictamen,

el qual proposava

I'adopció

deI següent=

rrSol.licitar

de l-a Generalitat
de Catalunya, Departament de Sanitat
i Serveis Socials, Ia g:antitat
de 1.L85.000 h, en concepte d'ajuda per
a poder cobrir
1es despeses que suposen 1es ajudes a transeunts
que cons
persones o grups marginats,
titueixen
dracord amb eI qr,re disposa lror =dre de 24 de maig de 1982, del Diari Oficial
de la Generalitat
de Catalunya, número 230, de 9 de Juny de 1982".
Realitzada votació
da per unanimiLat.

ordinária,

i ratificant

1a proposta,

fou arpova

1-1. SECRETARIAGENERAL: CONTRACTACIODE PERSOML.

ral,

Es llegiren
els dictamens, presentats per aquesta Secretarj-a
en e1s quals es proposava I'adopció
dels següents acords:

Gene-

'tContractar

amb destí a lrEscola Municipal drArts i Oficis
i peI =
període comprés entre 1'L dfOctubre de 1982 i el 30 de Setembre de 1983
a les següents persones:
1-.- FRAI\¡CISCOROI"ANDOCUELLO. com á Director
amb'una retribució
de
46.000 Ptsmensuals, més dues pagues extres de 46.900 Ptscadascuna.

==

2.- JOSEP-MARIAMASSEGUBRUGUERA,com a Directgr
Artístic,
amb una re pagues
tribució
de 41-.000 Ptsmensuals més dues
extres de 41-.000 Pbcadascuna.
3.- JOSEP-MARIAFONT BOLADERAS,ccxn a Cap dtEstudis
i I4ONTSERd'Oficis
RAT VENDRELLCASALS, com a Cap d'Estudis
de la Branca d'Arts,
amb uñd =
retribució
mensual de 38.000 Pts,més dues pagues octres de 38.000 h cadas
cuna.
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4.- AMALI\ CONDECOSCULLUEL,A;JAIME DOMII$GOMIRO, MARIA DOI,ORESFARGAS=
MENSA, GABRTELGARRIGA MrR, MARTA-ANGEISGASSOCLOSA, MARTANOCOMEZCA-

BERO, MARCEL.LT C.OI\ZALU CORBINOS, JOSE GRTERACORS,
O GUITART SEN
SADA, JULIO TOGANDE PEDRO, MARIA CARMEI\jI
MANUBENSBERTRAN,IILDEFONSOMARTfN C'OLVANO,RAFAEL DEI.,APISAI,ATORRE, CARLES PERRAI\4CN
, NA MARIA RO'
MAN TARDA, NIEVES SERRA BALTTERREZ, I\CINTSERRAT
TARRES
, JORDI VI NYOLI SERRA, i EI\CARMCIO T'ORRASCHECA, corn a Professors,
i amb llna re tribució
mensual de 31-.000 Pts,més dues pagues extres de 3L.000 fts cadascu
na-

cret

Tots ells a l'empar del que disposa I'article
3046/77, de 6 d'octtrlore".

25.L del Reial

De

tContractar
amb destí al Conservatori
Professional
Municipal
de Música, pe1 període comprés entre 1'1i
30
et
de setenrbre de L982r.a les =
següents persones:
1-.- ALBERT SARDA PEREZ-BUFIITL, corn a Director,
i- amb una retribució
85.000 Ptsmensuals, més dues pagruresextres de 85.000 pb cadascuna.

de =

2.- LILIAI{A MAFFIOTTE OLIVENICIA, com a Professor-Cap
del Departarnent de=
Piano, amb mitja dedicació i amb una retri-bucvió
de 40.000 h mensuals. =
nés dues pagues extres de 40.000 ptscadascuna.
3,- SANTIAGO RIERA SUBIRACHS, com a Professor-Cap
=
del Departament de
Llenguatje
lttusical, amb plena dedicació i amb una retribució
de 75.000 m
més dues pagues extres de 75.000 Ptscada una.
4.- JOSEP-MARIAVILAR TORRENS,com a Professor-{ap
d.lEstudis,
amb plena=
dedicació
i amb una retribució
de 70.000 fts mensuals, més dues pagues el(tres de 70.000 h cadascuna.
5.- JOSEFA AL,AVEDRAVILURBINA ANA-MARIA ARUMI CI,AVERAS, IVIONTSERRAT
GALI
IZARD, JOSE GrL C'OI\ZALV, JOSE MARrA MAI$GADO
ARTIGAS, MONTSERRAT
MASMI\4CN
NOGUERA,JORGE NOGIJERAPERATHONER,JOSEFA PRAT ROVTRA, JOSE-MARTASERRA=
RTGALL, MARrA-LUrSA vrÑAS SABATA, DoLoRs CASAS pUJoL, CELESTT VALL ol,r VERAS, cotnr:iaprofessors
amb una retribució
de 60.899 Pb. nensuals. més =
dues paghues extres de 60.899 frs cadascuna.
6.- JOSEP PADROSAIA, JUAN-JOSE PAMIES HERRA|',1Z,corn a Profefssors,
afiib =
mitja jornada de dedicació i amb una retribució
de 30.000 Pb, mensuals més
dues pagues extres de 30.000 ptscadascuna.
7.- MIQUEL ROGERCASAIVIADA,ccxn a Professor,
amb un quart de dedicació
i=
amb una retribució
oe 1-5.000 Pbmensuals, més dues pagues e<tres de ----1-5.000 Pbcadascuna.
Tots ells a lremparament del c¡re disposa
Decret 3046/77 de 6 dfoctubre'r.

lfarticle

25.1 del Re:lál =

rContractar
a NEUS ARIVIEINC,OL
\IAVARRO, MARIA SOLEDADRAMIRO VARA, TRI
NIDAD PORTILLA GONZALEZ, per a realitzar
funcions de Gravadores de Dade3
pel Departament drrnformática,
pel període comprés entre eI 16 dtAgost i
el 3L droctubre de 1-982, i amb una retribució
de 250 pts. per hora de =
treball
realitzat.
A lrernpar de1 que dlsposa lfarti-cle
25.1- del Reial De
cret 3046/77 de 6d'Octubrer'.
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rrContractar
a FELISA ALBAS MARTINEZ, RAI\4CN
ArcHER BAJONA, ENRIeUETA
FARRASVTCENTE, i MARIA MERCECARBONEI-L@vlFZ, pel període comprés entre
1t1- dtOctubre de 1982, í el 30 de dertembre de 1983, per o(ercir
funcions
de Monitons de l4úsica pels Col.Iegis
=
Nacionals,
i per una rertribució
mensual de 41-.807 Pb. A lfempar del que disposa L-art.
::=
25.1 del R.D.
3046/77. de 6 d'Octubre".

rContractar
nic dfTnformática,

a MONTSERRAT
MORERASOLER, per exercir
pel període comprés entre 11L d'Oc

ions de Téc=
iel31de

desernbre de a982, amb horari de matí i tarda, i amb una reitribució men sual de 105.364 Ph,mésldues pagues extres de 58.320 pts. cadascunar efl =
Ia part proporci-ona1 que correspongui.
A lrempar del que ,rdisposa I'article
3046/77 de 6 d'Octubre'r

25o1

del Reial

Decret

ItContractar
a C,ARI,OSGUIIJ,AMONBAUTISTAT per exercir
funcions d'Ope
rari de la Brigada de Jardineria,
pgl període comprds entre el 15 de SeI
tenrbre i eI 31- de Desenürre de a982, i amb una retribucíó
mensual de --47.802 Ptsmés una paga extra de Nadal de 37.402 h, una paga erctra de Ju Iiol de 37.402 Pts,una paga extra drOctubre de 5.878 Ptsi una paga de par=
ticipació
en beneficis
a satisfer
dins el primer trimestre
de ltany de =
27.048 tts, totes les pagiues srentenen en 1a part proporcional
que corresmnm

ri ntl

A lfempar del que disposa I'arti-cle
6
d'Octubrerr.
de

25.2 del Reial

Decret 3046/77=

nContractar

a FLORENTINOBENITO I\4ORALEJA,com a OrdenanEa drEscola=
pel període comprés entre eI 9 de Se
i dfaltres
dependéncies municipals,
tembre i e1 31- de desenrbre de !982, i amb una retribució
de 40.529 h meñ
suals més dues pagues extres de 25.223 Pbcadascuna, en la part proporcid
na1 que corespongúi
en base al g-re determina I'arti-cle
25.1- del R.D. =
3046/77 de 6 drOctubre".
rContractar

a MARIA-ALBA COMASI CLOSAS, cffi a Secretari-Delegat
a=
I'Escola ltunicipal
pel període comprds entre el 1- drOcd'Arts i Oficis,
tulcre de 1982 i el 30 de Setsnbre de 1-983, i arnb una retribució
mensual=
de 57.832 Pismensuals, més dues pagues er<tres de 25.223 pts. cadascuna. A
lfempar de1 que di-sposa lrarticle
25.L del R.D. 3046/77, de 6 d'Octubre'!.
rr1. Adscrj-ure a en JORDI LUDEVID I ANG-ADA, a la Prefectura
de Cap=
de la Unitat drObres Públiques. Aquesta adscripció
tinOrá Ia virtualitat
a partir
del dia de la seva presa de possessió en lresmentat cdrrec.
2. Modificar
el
contracte,ique
aquest Ajuntament manté amb el ma teix,
en la part que afecta a retribr-cions,
assignant-li
la quantitat
de
108.000 h mensuals, més dues pagnres extres de 58.687 h cadascuna, en 1a=
part proporcional
que correspongui".
El Sr. Majó i Lluch, intervé dient qle en els dictamens de contractació de personal,
es comprén molta gent i molt diversa,
per 1a qual cosa, és molt dificil
fer una valoració
globa1 de g,re tot aquest personal,
es necessita
i que siguin
les persones concretes que es necessitenrt
derna
nanat una explicació
sobre el criteri
seguit per a l-a selecció,
si s'hal
fet concurs o no, formes de convocatória,
si stha tingut en cornpte pa
rats i situacions
de persones que tinguin més dfuna feina, doncs sobre =
aquest tema de contractació
de personal no ha vist rés o potser és que =
no se nfha assabentat.
Et Sr. Marsal i Muntalá, intervé dient que encara que el nombre de=
persones, 1a contractació
de les quales
es proposa, és ámplia, .eI 9ú/" =
conegiuts per: la seva cqnpeténcia
són suficientment
i han prestat
serveis
a ltAjuntament,
i solanrent 6 o 7 pódem dir que són nous.
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El-s contractes
drlnformática,
han sigut mitjanEant concürs. Dels mo
nitors de músi-ca, ja nthi havia tres, i el quart ha sigut seleccionat,
.
mitjanEant concurs en Tribunal Professional.
El contracte
en Jardineria,
és per a sulcstituir
a un jubilat
que han treballat
i seleccionat-dels
en
el Fons drOcupació Comunitária i que és conegut. El porter del- Col.legi=
Nacional, ha sigut seleccionat
=
a proposta d'Assisténcia
Sociat i está
sotmds a un període de prova. La Técnic en Informática,
s'ha contractat=
fins que es celebrin
les proves de I'oposició.
La Secretária
de lfEscola
drArts i Oficis,
experimenta un canvi a 1a dedicació.
Ltarquitecte
está=
contractat
i se li assigna un 1loc de Prefectura.
En eil Conservatori,
=
els professors
són coneguts i les Prefectures
dd- Departament de l4úsica, de piano i direccions,
s'han fet amb base a Ia
competéncia i experiéncia
professional
i assumint aquestes designacions.
Igual-nent srhan realitzat
concursos en l'Escola dfArts i Ofici-s, i-=
el Director
artístic,
és de nonenanent directe,
peró sol.licitat
pel pro
p]- professorar.
E] sr. Majó i Lluch, pregunta si és cert que ltany passat va haverhi un índex dfabstenció
laborat molt alt,
per part del professorar
eue =
residia
fora de Manresa, i quins mitjans srhan prés per a impedir aguesta abstenció i intentar
resoldre-la.
El Sr. Marsal i Muntalá, diu que per a evitar l'absentisme s'ha par
lat amb els professors
i alguns han renunciat
d- contracte,
peró eI més I
decissiu ser¿i l'estructura
establerta
de director
i caps drestudlo
Q[ue =
podrá servi-r per a controrar
=
que,
per
aquestes abséncies
altra banda,
tampoc tenen un índex tan elevat com es diu.
t¿.

ASSUMPTESSOBREVII\¡GUTS.EN EL SEU
I\ACI
Es va sotmetre a consideració
dant-se per unanimitat.
tot seguit
"1er. Constatar lradhesió
pels organitzadors
unitária¡rent
qual
tembre, i el
s'adjunLa.

MOCIO PRESENTADAPEI, PSIJC I PSAN
del Ple la urgéncia de la Moció, acorfa uoció qr" deia el ságüent:
es llegí

d'aquesta Corporació, al Manifest
de lfacte cornn€nxcratiu de lfonze

suscrit
de se -

2on. Fer una crida a la ciutat,
per tal de que es penjin sen!€res=
als balcons, i es participi
en tots els actes organitzats
en notiu de 1a
Diada de l'Onze de Setembretr.
Seguidament es llegí
el Manifest
a la Moció, que deia eI següent:
ttLtal
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subscrit

pels organitzadors,

adjunt

de Seternbre ha r:epresentat
per les
sempre una diada de lluita
llibertats
nacionals que ens van ser arrebassades per la victdria
militar
de les tropes franco-espanyoles
lrany 1714. La reivindicació
de la sobira
nia nacional perduda en aquella ocasió no ens pot fer cblidar
peró, els=problemes que en cada mornent afecten a la nació catalana.
EngLlany la con
tinua pressió dels poders fdctics
i lravangada descomposició del partitl.,
del govern, UCD, accelera I'ofensiva
que prei reaccionária
centralista
ten retallar,
encara més lfautonomia
de la qr-re gaudim; estem vivint
dintre druna greu crisi
econ&nica que recau sobre la majoriá del poble de =
que representa ja una xifra
Catalunya, a través de lratur
de 370.-000 atu
rats a Catalunya i 9.000 a l-a nostra comarca, i a través de la disminu l
adquisitiva
ció de capacitat
dels treballadors
i del- constant augment de

1a degradació de les'seves condicions de vida; estem assisti-nt tanüré a =
greus intents
de divisió
Oet poble de Catalunya en comunitats diferen
per la llengua.
ciades
Per tot aixd i perqué l'esperít
a 1a sortida del franquisrne ha estat
trait
des de Catalunya,
aquest 11- de
més amb afirmacions
genériques sobre
Aquest

L1- de setembre

que existia
unitari- i reivindicatiu
obstaculitzada
des de Madrid i
Setembre no podem manifestar-nos
no
denocr¿icia i autonornia.

hem de dir:

- No als pactes anti-auton&nics
signats pel PSOE i la uCD, i al seu re colzament per part dels parlanentaris
del PSC i de CC-I.JCD.
- No a la LOAPA que és una retallada
de lfestatut
fica una discrimi-naci-ó económica per Catalunya.
- No als altres projectets
titat
catalans i rebaixen
Provincials.

i a }a I,OFCAque signi

q.re impedeixen 1tús de signes d'itende llei
lrautonornia,
corn el projecte
sobre Diputacions

- No a 1a política
drimpugnacions
als decrets de la Generalitat.

contínues

- No a les pressions

centralistes

sobre el Tribunal

- No a la marginació

de Catalunya

en els

a les

lleis

del Parlament

i=

Constitucional.

pressupostos

generals

de ltestat

- No a Ia via morta de traspassos
en el camp socioeconómic i laboral
i- a
Itacció
concertada CEOE-govern que impedeix la creació d'un marc autónom
de relacions
laborals
progressiva
i que difitru
lta
una sortida
a la cri
si i a I'atur.
- No a Ia potrltica

centralista

i uniformista

de RT\IE.

- No a la margi-nació de ta llengrura i la cultura
catalanes en els mitjans
de comunicació i en.els organisnres de lradninistració
estatal,
així com=
a lrintent
de divisió
de la llenqua catalana al País Valenciá per part =
de ]a UCD.
Tots aquests són doncs, e1s punts contra e1s que et poble de Cata lunya es manifestará
aquest 1L de setembre davant drun Estat que es re sisteix
a deixar de ser centralista.
Per aixd avui cal nés que mai la so
lidaritat
pobles de lfestat
que pateixen e1s mateixos prd
amb els altres
=
blernes i cal la unitat
de toLs:'els catalans en defensa de les instítu
ci-ons dr,autogovern, per la plena autonomia en el camí del ple er<ercici =
del dret df autodetermi-nació.

Fern doncs que aquest 11- de setenü¡re sigui

un clam: LOAPANO
;:SOIvl
UIrIAI{ACIO.'!.

A continuació i drordre de I'Alcaldia
es donti igualment lectura a =
una esmena a la totalitat
de la Moció anterior i que es suscribeix pels=
grups de consellers del PSC i CiU, i que te e1 següent contingut:
rrAnbmotiu de l-'11- de Setenürre, Diada Nacional de Catalunya, IfAjun
tament de Manresa, crida a1s ciutadans a penjar senyeres als balcons i a
participar en els actes organitzatsrianrb motiu draqresta Diadat'.
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presentada la
EI Sr. Majó i Lluch diu que dins del plaq 1egal va
Moció per a que s'inclueixi
dins de lfOrdre del Dia i que
no estar-ho,
j-nteressa de I'Alcaldi-a
una explicació,
sobre lrexclussió;
lresponent eI =
que com ell inici-ava la sessió amb una crida d tots el-s ciuta
Sr. Alcalde,
J
dans per a la celebració
deI dia 1L de Setenürreo conslderá bportú que
per la qual cosa eI Sr.
aquesta Moció arribés
com a assumpte sobrevingut,
Majó i Lluch, va demanar la constáncia er(presa en acta, de la seva denúnque negava sisternática-"
cia per lfactuació
de lfAlcaldia,
antidemocrática
ment f:!rac¿éd; a-lJfOrdre del Dia de les propostes que arribaven des de llOposició,
qralificant
aquesta actuació concreta corn rrAlcaldadatt.
El Sr. Majó i Lluch, passa a la defensa de la Moció presentada, di-ent
que anys passats des deque hiilia..,aquestAjuntament,
s'ha vintu adherint
peró que aquest any no sfha fet =
a una crida general de carácter unitari,
així,
i ho lamenta perque significa
trencar una forma dfactuació
clara de="
lfAjuntanent
i perque sfha fet presentant una esmena a la totalitat
de la=
Moció, 1a qual cosa significa
una actitut
cobarda per a una part de lre
quip de $overn, perque si el PSC te una altra potítica
a nivell- de l-'Es
tat, podia haver presentat una esnena parcial
respectant part=
i no total,
de la Moció presentada. Enten qre lractuació
de 1'a1tre grup que integra =
=
lrequip de govern, es confusa, doncs contrasta
una posició corn a partit,
diferent
a la que exposen com a consellers
i amb aquesta ambígüetat no demostren altre
cosa que mantenir viries
les seves escares per a preservar
feres de poder i espera que els ciutadans
sabran valorar
aguesta actitud
i
la de ütAjuntanent.
EI Sr. Perramon i Carrió,
manifesta la seva protesta per la no inclus
sió de la moció en l'ordre
deÍ nia, qualifican+--1a
com arbitrária
i diu =
que per als Nacionalistes
drEsquerra,
el dia 1-1-de Sets,rbre, no és un dia=
de celebració
sino de reivindicació
i que en els manifestos dranys ante
riors,
fets per aquesta Gorporació,
es contenia les aspiracions
i- proble nes del poble de Catalunya i aquest any s'ha de reforEar aquesta reivindicaci-ó, perque I'autonomia
está essent agredida per lleis
i mesures concreper a la defensa, una resol-ució tan ambigua com la que
tes i no pot servir
presenta l'Eqtrip de Govern.
El Sr. Garriga i Caro, diu que no passen a analitzar
Ia Moció del
PSUC i PSAN, per lrespeclal
situació
en que ara es troben els i-ntegrans
dtaquest 9rupr dins d'aquasta Corporació, i que l-resmena a Ia totalitat
lrEquip de Govern, 1i sernbla ambigrua peró qr-re podien votar-la
afirmativa
rnent, i no aixÍ la Moció presentada inicialmentg
en la que srabstindran.

=
=
de
-

E1 Sr. üns i Pons, diu que intentará
ac-larir l-a confusió que hi havia
=
en la Sa1a, i que reiteradament lfEq;ip
de Govern déliPSC i CiU, ha dit
que els ternes de política
general no havien dfinfluir
en la vida municipal
corn així ha esdevingnrt amb temes de política
general que per aquest Consis
torj- han passat. CiU, está en l-rEq-lip de Govern, amb e1s sacrificis
que ;
aixó comporta, al no portar a la Corporació assumptes que no afectin
a 1a=
vida nrr;nicipat, doncs te molt clar que una cosa és ta vida municipal
i una
altre és, Ia vida del partit,
i si el partlt
te unes opcions, ag:estes Í'lo=
poden portar-1es
a lrAjuntanent
íntegrament,
ni els socii,'al.istes.-poden portar les seves, sino que a lrAjuntament
han de portar els ternes estricta
ment municipals,
nascuts de1 pacte de govenr, i aixó no es cap vergonya, i
eI poble ho enten, doncs tot grup de govern que governa en coalició,
sap que ha dfefectuar
transaccions
i sacrificis.
Sembla que aixd no ho entenen
els potítics,
doncs depen de si estan o no en el govern. Per tant ell ccrn=
a delegat del seu 9rup, pot dir que la seva actuació no éÉaambigua, sino =
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que és correcte
i coherent,
doncs el tema concret
ja no afecta directamento a Ia vida munúcipal.

que aquesta

moció plante

El Sr. Marsal i Muntalá, inicia
la seva e><posició dient que de la mateixa manera que altres es van acostumant a 1es rrAtrcal-dadssr!, €1 seu erup=
es va acostumant a les I'Oposi-cionades", i diu que 1'1-1- de Setsnbre draquest
=
any, te un sentit
diferent
al d'üanys anteriors,
en que ei<istia un acord
per 1a qual cosa aquest any es negtrcn a que
c¡rasi total entre els partits,
es converteixi,
i ta sessió de1 P1e¡ err uh=
la institució
de t'Ajuntament.
debat sobre exposició d'idees que tots els ciutadans coneixen, doncs saben
ccxn pensen els de CiU, Socialistes,
Cornunistes i Nacionalistes,
i con que=
que aquest debat sobre una data corn la de l-r11 de Setenrbre, sino desitja
gui una lluita
de partits,
des d'aquest mcrnent no intervindran.
=
El Sr. Majó i Lluch, diu q:e Ii sorpren, encara que tenen capacitat
no
de sorpresa,
la coincidéncia
q\Ae a ltAjuntanent
de criteri
mantinguda
s'hi
ve a fer política,
sino que es va a adnj-nistrar,
i aixó que era lrex
pressió própia de Ia dreta, li sorpren encara més en e1s socialistesr
ccrnl
li sorpren eI que sfha exposat pel Sr. Qns, doncs en el manifest
es parla
=
de 1a LOAPA, i dir que la I,OAPA no afecta a la vida municipal
es incert.
El que passa és que 1a politica
es fa quanilnteressa,
i si política
han es
tat les mani-festacions fetes per lrAjuntament
fins a lfany 1981,, no entenperque en ag:est any no es volen pronunciar.
El Sr. Marsal i Muntalá, diu que vol fer uni aclarinent
sobre el tema=
de contingut
i mani-festa que e1l no ha dit que en les institucions
no ha =
de fer-se política,
sino que en la institució
de-1r'Ajuntament, la política
que correspon fer és política
que básicament és política
municipal,
adni nistrativa,
i aixó és un principi
dels socialistes
i així en diversos pa1sos europeus, es diferencien
les eleccions politiques
i 1es administravies,
refe,rides aquestes últierns a Ia vida municipal.

El Sr.

Perramon i Carrió

diu que els

temes del día 1-1-de Seternbre, i=

l-rautonomia en concret afecten a la vida municipal,
i pensa que han de pro
per tot e1 que afecti
nunciar-se
a Catalunya i a la nostra Ciutat,
i que f
el que passa es que quan a unCdels grups que integren lfEquip de Govenn, =
no li interessa un terna concret,
aquest tema srobvia o es converteix
en un
que no dígui rés. Con al presentar-se
tipus de resolució
lt,esmena a la to=
talitat,
no podrd votar l-a seva moció, es veurá forEat a votar lfesmena a=
presentada: peró deixant clar que ltesmena no entra a fons en
la totalitat
els problemes i reivindicacions
que está vivint
e1 País.
El Sr. Ons i Pons, diu que aquú's'ha manifestat
que Ia LOAPA afecta a
la vida municipal,
peró també ho=
i és cert que afecta de forma important,
és de cert que als municipis no serls hi ha consultat sobre si staplica o=
no la LOAPA, doncs entenen que per aixó hi ha els Parlaments de Catalunya=
i Madrid, on e1s partits
han de sentir-se
representats
i allá és on han de
decidir-se
aquests ternes generals,
doncs nosaltres
aquí no resoldrern res i
posar en perill
no seria convenient
un pacte de govern per un problerna que
no afecta directanrent a la ciutat,
i que no está enrrLla nostra ma e1 resoldre-ho;
i que amb aquest perill
fariern un rnal servei a la ciutat.
El Sr. Martinez i BalLester diu que les institucions
moltes coses i no solament per a decissions
administratives
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serveixen per a=
=
i si en els

Ajuntaments hi ha partits
que tenen els seus programes i
ls seus crite
ris, 'aquests Ajuntaments han drefectuar
l-es seves manifes
ons i hi ha==
temes que independentment
de la seva via en el Parlament.. han de ser de ma
per a tot tipus dfentitats
nifestació
i institucionS.
el oue considel
ra més greu és 1a denegació a incluir
en I'Ordre del Dia üna Moció correctament tramitada
i presentada,
i aixó ho considera un atac a la democrácia
que un partit
per rao de l-a seva própia opinid,
doncs es inconcebible
ex clueixi
lropinió
dfun altre grup per a accedir a la inclussid
drassumptes=
en lrOfdre de1 Di-a, i aixd sí que es increible
en un Ajuntament que és depreocupen actuacions
mocráticr'doncs
com aqüestesr gue eren prdpies de Con
sistoris
draltres
temps.
El Sr. Marsal i lfuntalá,
exposa que amb la votació undnim de la decla
ració dturgénciarlpbr
tots els menü:res de1 Consistori,
ha q.redat clara,
1a
intenció
de que la Moció entrés a debatre, diferenciant-se
únicament en el
procedinent,
doncs si no s'hagués desitjat
Ia seva inclussiór,'anü) votar en
ja hagirera hagut sufici-ent.
contra de la urgéncia,
Pregunta si lrAjuntament
de Barcelona, on els Conmnistes estan en lrEquip de Govern, srha presentat
un; manifest
igual
El Sr. Martinez i Ballester,
respon a la segona pregunta dient que la
prersentació
dtaqi,rest manifest,
será en tot cas un problema drAjuntament =
de Barcelona, perd que eIl és a aquí on ha de donar Ia seva opinió.
Insis
teix en ét fet de la utilització
per I'Equip de Govern, dtun sisterna dtall
tres temps, al negar l-rentrada en lrOrdre del Dia, dfuna moció presentada=
per l'oposició,
totar;vegada que la declaració
dturgéncia
havia de decla rar-la
necessáriament lrAjuntament,
si volia donar entrada a la seva esÍ€petr quant aquest Ajuntament no podia rornandre mut i
na a Ia totalitatr
d'alguna manera havi-a de manifestar-se
davant 1'L1- de Setembre.
El Sr. Majó i Lluch, diu que no es propi parlar
que no es faci- política
amb ocassió de 1'1-1 de Setenrbre, quan amb els diners dels contri
buents es paga un acte organitzat
per I'Ajuntament
que
i es diu
l'entrada=
és gratuita
i pregunta is a1 presentar-se
una esmena a la totalitat
de la=
Moció i votar-se
aquesta esmena, la moció presentada qudda refusada,
respo
querrfrefectivament,
nent el Secretari
si lresmena a ta totalitat
es sotme l
tia a votació i obtenia els vots suficients,
autorndticament la Moció pre per
sentada.quedava refusada
del contingut
substitució
de lfesmena total.
Anrb aquesL aclariment,
que segons el Sr; Majó, condiciona
la seva posició davant la votacj-ó; el Sr. A1ca1de, sotmet a votació lresmena a Ia to
talitat
de la Moció i al ser aprovada per unanimitat,
greda refusada la Md
presentada
pel PSUC i PSAN i admesa la Moció que com esmena a ltante l
ció
rior havia presentat el PSC i CiU.

1_3.PRECS PREGUNTESI PROPOSICIONSVARIES:
A continuació
es passA a la fornulació
i resposta
les pregr¡ntes presentades per escrit
i amb anterioritat
la sessió pel grup de consellers
del PSUC:

en eL seu cas, de==
a la celebració
Oe

13.1 'rEn quina situació
está I'expedi-ent dtexpropiació
dels terrenys
responents al pati del Col.legi
Francesc Barjau, i qr,rines possibilitats
ha de que estiguin en el projecte d'obres a lrany B3'r.
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corhi

A ag;esta pregunta respon en primer l1oc el Sr. Puig i SOler, dient =
que I'expedient
d'expropiació
es troba en tr¿imit i que srha demanat a la =
la decl-aració d'urgénci-a demaniant aquella 1'enviranerhü df uns do
Generalitat

que ja han estat tramesos i corn qué
cuments ccxnplqnentaris
altre banda
no ha sigut possible un acord amb e1 propietari
dels ter
, l'expedlent
expropiatori,
els seus tr¿imits per a arribar a 'ocupació.
continuard
El Sr. Marsal i Muntald, contesta respecte,'a les possibilitats
drinr clussió de 1'obra en e1 projecte
cie L983, dient que el tema estd parlat ==
amb els serveis territorials
corresponents,
i corn erci-steix Ia política
que l'Edr:cació General és obligatória,
1- la preescol-ar qr;eda en un selfon =
grau, les possibilitats
perque depen de les peticions
són més limitades,
+
que hi hagi per a construccions
dtensenyanga general i per tant ccrn g-re sórn
hereus druna política
en que es construieixin
col.legis
sense parvularisr=
actualnent
aquestes possibilitats
no estan en nosaltres.
=
El Sr. Sorines Nogués, diu que l'ocpedient
drexpropíació
d'aquests
terrenys srha
inciat
p€r d=
tard i ademés no sfha argmentat suficientment
que Ia Generalitat
per la qi-ral cosa es =
accepti la declaració
d'urgéncia,
produeix un retard per l'Ajuntament
per a tramitar
per
i per la Generalitat
a decidir.
per a que aquest =
LfAjuntanent
ha de tenir f interés
suficient
parvulari
que amb la propietat
es construeixi,
doncs estava clar,
no srarrlbari-a
que es tarda 3 anys en iniciar
a cap acord, i resulta
lrexpedient=
i adenrés no srargumenta. Si parvutaris
es feien quan Ia construcció
depe =
nia de Madrid, ara la Generalitat
ha de tenir una política
de parvularis
definida;
doncs aquí fri haur:a 50 nens durant dos cursos instal.lats
en uns
1oca1s sense condicions
perque segons Ii han infori aderés sense pintar,
mat, lfAjuntament no te 50 o 60 mil pessetes per a pintar els locals.
13.2."En quina situació
estan 1es negociacions amb ets propietaris,
o en =
el seu cas I'expedient
d'expropiació,
dels terrenys que corresponen a la =
construcció
de la nova escola de1 Pare Algué. lgualment si la Generalitat=
ha confirmat
que aqeusta obra, entrará en els pressupostos d'cbres a er(ecu
tar
I'any 1983r?.
A aquesta pregunta contesta el Sr. Puig i Soler, dient que lrexpedientld'expropició
dels terrenys es va iniciar
en Juliol,
i que va ser sol.lici.itada la declaració
per altre part, acord amb la pro +
d'urgénci-a, existint
pietat,
perd que com aquesta propietat
que és
te un Consell d'Administració
eI que realitzarA
lroferta
económica i aq"rest Consell no sfha reunit en el
nes d'Agost, estern pendents de 1a seva decissió per a poder actuar ai,la ma
jor brevetat.
El Sr. Marsal i ltfuntal¿i, diu que amb respecte a aquesta pregunta ha =
=
d'insistir
en ho dfabanso doncs lrobra srha; ,demanat a 1a Generalitat,
i
fins ara rés srha contestat
ni afirmativa
ni negatir¡maentr per la qr:al cosa srespera que ltobra entri,
peró dins del sisterna de prioritats
a que =
abans s'ha al.ludit.
E1 Sr. Sorians i Nogués, intervé dient que te dues coeses per aclarir
per una banda srha alegat que srarriba
a un acord amb la propietat
i es fi
giura que será pagant més diners,
I
peró que es demostra que aquest acord,
perdre
preciós
srhi podia haver arribat,
un
sense
tenps
des
eue €s vd =
aprovar e1 P1a, peró sernbl-a que el tema de I'expropiació
es sempre perillós
i es tradueix
en una perdua de te'nps amb les mateixes conseqüéncies
i que=
que
qr:e
afecten al-s mateixos,
són e1s nens. Per altre cantó senrbla
el Sr.=
Marsal no va estar en la reunió amb el Sr. President de 1a Generalitat,
Sr
Pujol, doncs en aquesta reunió es va adoptar e1 ccrnprcrnís
que, si srarribava a un acord amb la propietat,
entraria
la construcció
en els Pressupostos de 1-983, i si es diu que aquesdt acord amb la propietat
ja srha
=

65031

aconsegui-t, ha drentrar
la construcció
rornisos que stadopten no són certs.

en ag;est

any,

si

no els ccln

El Sr. Marsal, di-u que els plans det L980 i a981,, hÍ ha construccions
atorgades amb procesos drexpropiació
pendents que paraliüzen
la distribució
dels crédits
atorgats
i q"re aixd no es vol fer en aquest Ajuntarrent.
1-3.3. rtTernps enrera l'Eq-rip de Govern,, dtag-rest Ajuntament, parlava de la=
creació de1 servei de Guárdia de Barri.
COn está áquest seivei?.
Estan nonenats e1s Guárdies als barris respectius?.tt.
EI Sr. Gns i Pons, respon a 1a pregunta dient que des de fa dos mesos,
per causes de la Festa Major, i per Les baixes produides al servei de la =
Gr-lárdia Urbana, eI Guárdia de Barri no funcionabé,
encara qré hiihe:,gqam.
dies-nomenats,
i considera que després de la Festa Major i amb 1a incórpol
ració dels gmárdies que estan de vacances, aquest servei funcionar¿i normat
rnent.
El sr. sorines i Nogués, pregunta que se ri dign:i en q;ants barris
=
funciona el servei,
responent el Sr. Oris que es troba establert
en 1a p1a+
=
i sant pau; insistint
Ea catalunya, El Xup, Mi-on, Balconada, Barri veIl,
el Sr. Sorinasr en que srinteressés
de les Associ-acions de Veins, si aquest
servei funcionava
i era correcte,
doncs li senü¡lava que el ser,reí de Gudrdia de Barri, srha ant diluint,
per a dedicar-l-o a altres atencioos, i així un servei qre havia',dranar
a més,ha anat a menys, i senrbla gom sl interessés que en eL centre de la ciutat,
hi hagnrés molts guardies,
per Ia qual
cosa insistia
que es demaneés infornre a 1es Associacions
de Veins, i es =
subsanessin les deficéncies
i si hi ha una baixa de guárdies per al centre
que Ia seva substilució
no es faci utilitzant
els guardies de barri.
El Sr. Ons i Pons, insisteix
en que la causa de les deficénci€s,
ha =
sigut la Festa Major i les vacances i expressa 1a voluntat
d.restabl-ir i, ¡o
aq;est servei encara que Ia plantilla
és justa,
=
i espera que no hi hagi
anormalitats
fins a l_a Festa Major del pr&im any.
El Sr- Perramon i Carrió,
diu que ha de manifestar
una quelxa al Sr.=
ons, perQLre en la inauguració
de la plaga catalunya,
no sfha vist cap guar
dia de Barri,
amb 1a qual cosa s'ha perdut 1'ocassió de contactar
am5 fa =
gent i ha hagut qui ha vj-ngut a l'Ajuntament
a preguntar per aquest servei
i srhaguera pogut enviar un Guárdia durant ües estones de celebraci-ó dels=
actes que haurien donat una bona imatge del Gu¿irdia de.l Barri i un servei.
E1 Sr. Sorinas i Nogués, diu que el mal funcionametn del servei de =
Guárdia Urbá, no és solament de dos mesos sino de més endarrera,
doncs el=
servei ha funcionat
bé només durant dos mesos, i si ara es presenta el pla
del Barri Vell amb més necessitat
draparcament hem de preguntar-nos
si per
a agrest serveí es passaran eIs Guárdies de Barí,
=
o si es contractaran
nous Guárdies.

13.4. ItPer aquest estiu sfhavia preqist posar una serie de fonts púUtiques
d'aigua, en diferetns punts de l-a ciutat. srha portat a terme er projeCte?
En tot cas quan es pensa fer-ho?.
Er sr. Puig i soler, contesta a aquesta pregunta dient que lrdnpresa
que estava encarregada de suilcministrar aquestes fonts 1es havia drhaver su
ministrat en Juliol peró que actualnent estan ja sr-rninistrades, i es cornen
Earan a col.locar el dilluns.
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V

El Sr.

Sorinasrdiu

que en aquest cas tampoc srha fet

rapidesa

lrencárrec dons existia e1 comprornís de qr,rela gent fos a leÉ lonts púb1iques aquest estiu, i tampoc cfha fet per problernes econ&nics, dons hi ha via diners per a la meitat de les
perd a I'Ajuntanent
1a prioritat,
estiu més sense fonts.

fonts
no li

i solament es tractava
de rflárcdr =
ha interessat
i ens hem quedat un=

I
no havent-hi
més assumptes per tractar
la Presidéncia
declard aixe
cada la sessió, essent les onze del vespre, de tot el q-re cqn a Secretaril
certifico.

,

I
L

65033

