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A C T A  D E  L A  S E S S I O  D E L  D I A  6  D ' O C T U B R E
DE 1942. EN CARACTER ORDINARI

Alcalde-President

Il.lustríssim Sr. Joan Cornet i Prat

Tinents dtAlcalde

En Jordi Marsal i ltuntal¿i
En Pere Qns i Pons
En Ranon Puig i Soler
En Ramon Llatjos i Planas
Na M. Teresa Vilajeliu i Roig
En Ramon Majó:.i Lluch
En Josep Sorj-nas i Nogués
t" 

:":":-:'=":':':" 
i caro

Consellers

En Manuel Cano i Navarro
I¡lf Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes'i Ribas
Nr Ignasi Perramon i Carrió

a ñEn Lluis TUneu i- Roca
Na Concepció Comas i Riu
En Jordi Perez i Picas
En Joan Garriga i Rovira
Nr Emili Martinez i Ballester
Nt Andreu Descals i Codina
En Josep Empez i Garcia
En Valentí Brunet i Corrons
u" 

:':":":'=t:":t=i-_serrano

Absents justificats

U O U .

Absents sense justificar

Nr Enric Casasayas i Brichrs
Na Maria Angels ToÍ:rens i VÍIa
un 

:':T":':o:t1t:'":a_l 
Lasheras

Secretari

En Jose-J. Casado i Rurlcio
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vespre, del dia sis drOctubre de mil nou<ents vuitanta-dos, es reuneixen=
sota la Presidéncia del Sr. Alcalde, i en primera convocatória, e1s se
nyors esnentats abans i a lfobjecte de celebrar sessió ordinária del Ple =
Ivl,rnicipal, prévia convocatória a 1 refecte.

Obert lracte es passá a tractar dels assumptes figurats en ltOrdre de
Convocatóri-a, resolent-se tots ells en els ternes que a continuació es re-
lacionen:

1.. APRO/rcIÓ ACTA ANTERIOR.

Es procedí,a lraprovació Oe lracta anterior, de data 29 e Setembre
de 1982, per unanimitat.

2. QÜBSTIONS PRüVIES EI\¡ H- SEU CAS.

El Sr. Alcalde, inici-a la sessió expressant i recollint el sentir=
del Consistori, contra els actes colpistes com el produit últimanent i=
que no representen nés que decidits intents dracabar anb la democrácia.
Davant d'aquests intents s'imposa una canpanya electoral cívica, i pel=
que respecte a Manresa, que aquesta campanya sigtri un model en que tots
els trartits Polítics presentin ües seves opcions i estimulin a ltelecto
rat per a que no srabstengui, doncs l'abstenció no representa altra có
sa que un desinherés per la democrácia. Conclueix expressant eil ser¡,r,re-
fusanent aI cotrpisne, efectuant una crida a1s ciutadans de Manresa, per
a que participin en les Eleccions i estimulant a tots els partits polí-
tics per a que realitzin una canpanya electoral cívica.

3. PRESIDE\CIA.

3.1-. PROPOSTA D'rcORD SOBRE APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE ¡4ODIFICACIO\DE=

Es va llegir 1a proposta, en la qual es proposava lradopció dels =
següents acords:

't1. Incluir, de conformitat amb el que disposa lrart. a4¿2 del-,, =
Real Decret 1262/81, de 5 de Juny, en el Pressupost Ordinari de I'exer-
cici de 1982, les despeses de financiació Oels deutes de lrercercici- de=
L980 següents:

a) Les despeses assumi-des o legalnrent devengades durant lrexercici
econdmic de 1980, per prestació de serveis de naturalesa obligatéria, =
que importen la quantitat dd 12.282.795 h.

b) El défícit de Ia liquidació Oet Pressupost Ordinari de L980, =
que importa a2.805.770 Pb.

Important el total de les despeses la quantitat de 25.088.565 ph.

Tannnteix incluir en el Pressupost Ordinari drlngressos de 1982r=
el préstec atorgat per la Caixa drEstal-vis de Catalunya dtimport
25.088.565 Pts, per a Ia financiació de la liquidació de deutes de lrexer
cici de 1-980.
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2. Aprovar lrexpedient de npdificació de crédits
deutessupost Ordinari de 1982r per a la liquidació de

nO

de
de 1-980, segons el següent detall:

ESTAT DE DESPESES

AIJGMENTS
crédits
lnicials

Déficit del Pressupost
Ordinari de 1980.

PER CREDIT EXTRAORDINART O HABILITACIÓ

Partlda Rúbrica pressupos taria Auqnentsé-

q } " t r é

L en el Pres-
l t ocerci-ci- =

Créoits
definitius

1_2.805.770 12.805.770

'J_.379.943 L.379.943
613/641, Honorarj.s redacció projecte

estació drautobusos. Urbanisme --

PER.1SUPLEMENTS

2a1/111, Despeses oficina.- Organs de
Govern. 100.000

2rJa12

241,/115

¿¿¿ /  35¿

222/338

222/343

222/644

222/645

Despeses oficina.- Adminis-
tració financera 3.000.000

Despeses oficina. Serveis
Generals. L0.000.000

Despeses immobles :Conser-
vacio i reparacións ordi-
náries. EnsenyanEa Básica 6.500.000

Despeses imnpbles: Conser
vació i reparaci-ons ordil
naríes. Alires ensenvances. 75O.OOO

Despeses immobles: Conserva
ció i reparacions ordinárié
Camps escolars dresports. 500.000

Despeses imnobles: Conserva
ció i reparacions ordináriEs
Edificis CorporacÍó. 6.000.000 1_.043.068 7 -043.068

27.74!

339.429

2-zsa-a70

427.744

:,3t339+429

12.251.170

222/654 Despeses immboles: Conserva
cro 1 reparact_ons orolnarl_es

Despeses imrnboles : Conserva
ció i reparacions ordinari-es
Monunents. 1IOO.OOO

Altres serweis sanitaris. 2.000.000

Despeses immobles: Conserva
ció i reparacions ordinari-es
F ql.r¡rai rcnf

Slma i secnleix

3M.852 6.844.852

147.31a 897.311

L52.787 o3¿-  / ó  /

Bs.7L8 185 -7!B

1L.705 2.01L.705

s.000.000 14.368 5.014.368
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222/BB1- Despeses immoble: Conserva
\ -cio i reparacions ordind -

ries. Escorxadors

ñ ^ ^  / ^  ^ A

¿¿5 /  55¿

223/432

223/654

223/712

223/881

234/713

251,/115

251/7A7

^ - 4  f - ^ á
/ a /  t 1 a  I

254/aas

254/144

6.000.000

633

332.678 6.332.678

106.679 9.1.:06.679

5 l - -  f  uu 331_.500

3.824 353.824

4.600 29.600

30.000 630.000

Despeses innrroble:Neteja, ca
lefacció, enllumenat, aigu5
asseguranga i altres despe-
ses i-mrnobles. EnsenyanEa Bá
sica. 9.000.000

Despeses imrnobles : Netejar=
calefacció, enllumenat, ai-
gua, asseguranga i altres =
despeses d'immobles. Cases=
de Socorr i Dispensaris. 300.000

Despeses in:unobles :Neteja, =
r - ¡ ' l a f ¡ ¡ c i Á  e n ' l ' l  , r a a n ¡ f  - ;e q ¿ e t q v u r v ,  g ¡ ¡ t r u l t E t t c L L ,  c t - L -

gua, asseguranqa i altres =
despeses drirnrnobles. Altres
Serveis Sanitaris 350.000

Despeses imrnobles : Nete ja rca
lefacció renl lumenat, ai-gua rf
assegurances i al-tres despe
ses inrnobles. BÍ.blioteques]
i Arxius - 25.000

Despeses lmnobles :Neteja rca-
lefacció ,enllumenat, aigua , as
segurances i altres despesd
drimrnobles. Escorxador . 600.000

Transports j- Comunicacions:=
Serveis de comunicacions.[vlu-
seus .  50 .000

Vestuari i equip personal. =
Serveis Generals. 320.000

Vestuari i equip personal. Es
barginent 1-50.000

Manutenció de personal. Assis
téncia senéfica. 

-3.OOO.OOO

Material técnic i especial.-
Serveis Generals . 1".250.000

Material técnic i especial.
Pol ic ia Municipal .  1.000.000

A A  f  T

1,.432

, . J V U -

823.944

r  - ^ r
J _ . ) r t l

l 1  q ? ?
L L .  J ¿ J

61.595

321_.432

1_57.568

3.823.944

r.251.587

1.01_1_.533
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254/332 Material técnic i especial.
EnsenyanEa Básica.

254/642 Material técnic i especial.
- t

Vies Públisues

254/643 Material técnic i especlal.
Enl1umenat públic.

254/654 Material técnic i especial.
Altres Serveis Sanitaris.

254/BB1 Materíal técnic i especial.
Escorxadors.

255/1a5 Lloguer de material técnic i
maquinária. Serveis Generals

259/!11 Altres despeses especials de
funcionament. Orqans de Go -
vern

259/342 ALtres despeses especials de
funcionament. Transports Es-
colars

6 S 'J

88.931 588.391-

1.160 3.001_.160

2.819.126 14.319.126

3.s89 1_.003.589

500.000

3.000.000

4 4  - A A  ^ ^ ^
J- I .  f ,UU.  \ /UU

L.000.000

700.000

400.000

259/343 Altres despeses especials de
funcionanent. Camps escolars
de deports. 1.000.000

259/53L Altres despeses especials
funcionanent . Assistencia

\  - .

1,.MO 70L.440

42.000 442.OOO

1_.900.000 95.695 1_.995.695

3.650.000 43s.3s0 4.085.3s0

L2.046 a.O12.046

4.000.000 L5.3L8 4.0L5.31_B

119.456 3.119.456

337.427 10-337.427

15.000 665.000

680 3.000.680

de
qe

259/653 Altres despeses especials de
funcionament. Recollida dtes
combraries 3.000.000

259/717 Altres despeses especials de
funcionanent. Esbarqinent. 10.000.000

259/718 Altres despeses especials de
funcionanent. Altres serveis
culturals i recreatius. 650.000

259/865 Altres despeses especials de
funcionanent. Fires i exposi
cions 3.000.000

2ü,/1a5 Conservació i reparació ordi
nária df inversions (er<cepte-
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263/rLs

263/642

263/654

263/717

27a/115

273/115

273/341.

273/717

274/115

274/712

edificis) :De vehicles. Serveis
Generals.

Conservació i reparació ordina
ria drinversions (excepte edi?
f ic is):  Dfal tres inversions. =
Controt de Tráfec - 7.500.000

Conservació i reparació ordiná
ria dtinversions (excepte edil
f ic is) :D'al tres inversions. =
Vies Públ iques. 25.500.000

Conservació i reparació ordi-
nária drinversions (excepte =
edificis ) :Dtaltres inversions.
Altres Serveis Sanitaris. 3.000.000

Conservació i reparació ordi-
nária dri-nversi-ons (excepte =
ediflcis ) : D'al-tres i-nversi-ons .

6SS

L.s09.s76

75.U2 r.575.842

1_78.856 25 .678 .856

6.617 3 .006.617

Esbarginetn.

Mobiliari. Serveis

Parament, utils i
veis generals.

Par:anent, útils i
jadors escolars.

Paranent, úti1s i
l'r¡ rni rr¡anf

4.s00.000

Generals 2.000.000

estris. Ser
2.000.000

estris. M".

estr is. Es-

300.000

1_.000.000

s89.701

43.837

42.785

2.800

54.221

2.300

24.550

5.089.701

2.043.837

2.042.78s

302.800

1.054.221

3.502.300

224-550

Altre materi-aIr inventariable
Serveis Generals. 3.500.000

Altre material inventariable.
Biblioteques i Arxi-us. 200.000

TOTALS

RECURSOS QUE S'UTILITZEN

(^ancan]-a

é

956.01 Préstecs rebuts durant el plaE: Dfem
preses comercj-als, industrials o fil'
nanceres:

DrÁ<l -a ¡ -  ¡ ] -n ra : f

vÍs de Catalunya
per la Caixa d'Estal

145 .!95.00q25 . OBB . 565 170 .283 .565

Pessetes

25.088.565 Pts

ESTAT D'INGRESOS
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Realitzada votació ordinária i
aquesta per unanimitat.

fou aprovada =

3.2. PROPOSTA DIAD]UDICACIO OBRES CORRESPONENTS AL PRO]ECTE T -OBRA CIVIL-
DEL PRO]ECTE GENERAL DE REUTTLITZACIODE LIEDIFICI INFANTS PER ESCOT,A

Es va llegir el dictamen, en e1 qual es proposava l'adopció dels se -
güents acords:

'r1. Declarar 1".! excepció de ticitació,' per raó- de la quantia de =
acord amb lrart. 1-1-7-1- punt 44. del R.D.Ltrei 3046/77, de 6 d' OctuJcre,
en concordáncia de 1'OBRA CIVIL (Projecte I, del Projecte General de Reu-
til itzacíó Oet'edifici dets Infants per Escola Municipal drArts i =
Oficis ) d' acord amb e1 projecte técnic aprovat en sessió plenária de
8 de Setenbre de 1982, i adjucar*1es a1 contratista CONSTRUCCIONES COTS Y
CLARET, S.L., domiciliat a la Ctra. de Manresa a Berga, km. 0'500 de Sant
Fruitós de Bages: p€r un pressupost de 2.271,.769 Pb.r por ser la seva lro=
-ferta nÉs ventdjosa per a I'Ajuntanent de les requerides d' acord an6=
1' art .  aa7-2 de lresmentat R.D. Llei

2. Aprovar les condicions particr-rlars;' económico-administratives i
técnico-facultatives que regi-ran la contratació de Ll OBRA CIVIL (Projec-
te I, de1 Projecte Genral de Reutilització del'edifici fnfants per Esco-
la MunÍcípal dr Arts i Oficis ), fixant una ganrantia definitiva de ---I
90.871, pts. d I acord amb el plec de condicions tipus aprovat.

3. Facultar alAlcalde pera la firma de la docunentació necessária=
per a la complinrentació de 1 'expedient't;

Realitzada votació ordi-nária, fou aprovat el dictamen per unanimitat

3.3. PROPOS'IA- DTADJUDICACIO OBRES CQRRESPONENTS AL,PROJECf,E II-ENGUIXATS--

MUNICIPAL DIARTS I OFICIS.

Es va llegir el dictamen, en eI,;iqual es proposava I'adopció dels se -
güents acords:

r'1. Declarar ltexcepció de licitació per raó de Ia quantia dracord =
amb lrart. La7-4, punt 4. del R.D. Llei ne 3046/77 de 6 d'Octubre, amb con
cordáncia amb la LIei 40/81 i ordre 12/11,/!981, per la contractació de le3
obres dTENGUIXATS (Projecte II del Projecte Genral de Reutilització de I'e
difici dels Infants per Escola Municipat d'Arts i Oficis), d'acord amb ell
projecte técnic aprovat en sessió ptenária de B de Setembre de 1982, i ad-
judicar-les al contractista CONSTRUCCIONS COTS I CI"ARET, S.L., domiciliat
a 1a Ctra. de Manresa a Berga, km. 0'500 de Sant Fruitos de Bagges, per un
pressupost de 891-.148 pts. per ser la seva oferta Ia més ventatjosa per a
l'Ajuntament de les requerides d'acord amb I'art. 1'17-2 de lresnentat R.D.
! ¿ g I .

2. Aprovar les condicions particr.rlars económic-administratives i téc
nic-facultativesr gue regiran la contractació de les obres dTENGUIXATS =
(Projecte II del Projecte General de ReutilLLzacLó de 1'edifici dles In
fants per Escola Municipal drArts i Oficis), fixant una garantia definitiva
de 35.646 h dtacord anb el plec de condicions tipus aprovat.

ratifican

65052



3. Facultar a lfAlcalde oer
sária per a Ia complimentació de

Realitzada votació ordinaria
dictamen per unanimitat.

3.4. PROPOSTA DIACCEPTACTO DE .ruS

&$?

de 1a docunentació neces-
I I e><pedienttt .

i ratificant la proposta, fou aprovat el

Es va llegirel dictaren, en el qual.es proposava l'adopció dels se -
güents acords:

!.!L. Ratificar la descripció física i urbanística del terreny de 1-.300
m2 que forma part de la finca propietat de I'Ajuntanent, inscritá a1 Regis
tre de la Propietat de Manresa amb el nQ 21.822 d'acord amb 1es dades quel
figuren en lracta prévia a l'ocupació de lrexpedient d,expropiació forEosa
dturgéncia, prorl¡oguda per la Generatitat de Catalunya, amb destí al prójec
teV-142 t'Nova carretera, Ronda exterior de Manresa. Tram I. Carretera Ó l
!411" dtEsparlieguera a Bell-ver", en que dita finca consta amb el nQ 1-0L.

2. Ratificar l'acceptació de 1'ocupació prévia del terreny objecte=
de l'exproplació referida, realitzada e1 dia 1-o de JUliol de 1-982.

3. Aprovar er justipreu de Lfesmentat terreny per un import de ----
345.000 b, d'acord amb el serve drexpropiació de la Generalitat de Catalu-
nya i atés I'inforne favorable ernés per lrArquitecte Municipal, amb data =
de 29 de Setembre de a982.

4. Facultar a I'A1ca1dia per a 1a signatura de quants docunrents si -
guin necessaris per a Ia cornplimentació de I'er<pedient'r.

Realitzada votació ordinária i ratificant Ia proposta, fou aprovada =
per unanimitat.

PROPOSTA ACORD DE COIVIPROMISCOIVIPRA TERRENYS I FABRTCA 'lq

Es va llegir el dictamen, en el qual r-es proposava el següent:

n1". Continuar les gestions prop del Ministeri de Trebalt per la i-ml -
plantació druna escola de formació professional.

2. Cornprometrers davant de l-'entitat 'Caj-xa dtEstalvis de Manresarrr=
a adquirir la finca i edificacions de l|anornenada "Fábrica La Florindart, =
dfaquesta ciutat, lliure de qualsevol cárrega o gravamen, llogaters i ocu-
pantsr per un import de trenta milions de pessetes.

3. obligar-se a consignar en el pressupost d'inversions de lfany .;=
1983, la quantitat de QUIIVZE MfLIONS, i en el pressupost d'inversions de =
ltany 1984, Ia quantitat de QUINZE MILIONS més pet pagarnent del total im *
port de Ia comora-

PROPOSTA DIACCEPTACIO DE JUSTTPREU PER EXPEDIENT D'EXPROPIACIO DE TER
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4. Aprovar la inclussió en el con de compra-venda druna . =
cláusula acceptant el devenganent de f interés legal dels diners respecte
a les quantitats que, havent-se eonsignat en els pressupostos de L983 i =
1984, no siguin satisfetes dintre de1 període anual que els hi correspon-
gui, essent el moment inicial del devenganrent draquests interessos, el =
primer dia de 1'any següent de cada anualitat, éÉ a dir, el dia 1- de ge -
ner de a984, respecte a les quantitats consignades en e1 pressupost de =
1983, i no satisfetes, i el dia 1- degener de L985, respecte a aquelles =
qrantitats que, consignades en el pressupost de 7984, no hagin estat sa -
tisfetes.

5. Facultar a lrIlm. Sr. Alcalde per a Ia signatura del contracte =
q;e será redactat per part del-s Serveis JUrídics munj-cipals, en complinent
draquests acords, així com tots aquells documents que puguin resultar ne-
cessáris per a la materiatitzacló de I'esnrentada compra-vendaf'.

El Sr. Alcalde, precisa eI contingrtit deI dictamen dient que lfadqui..
sició respon a un immoble qualificat com a equiparnent dins de1 Pla de Man
resa i que per a aquesta adquisició es realitzen aquestes gestions que €
tan en estat avangat, peró que encara no llencen una certesa absoluta de=
que I'irnnroble s'adquirir¿i. nl que també és cert, és que existeixen contac
tes amb el P.P.O., per aconseguir una escola de Formació Professional ad6
quada i que 1a instal.lació es,faria en aquest imnoble gue, per altre =
bande, ha surtit a subhasta i que segons infornres dels técnics municipals
el preu de taxa por consi-derar-se com ventatjós.

EI Sr. Majó Lluch, intervé demanant a lrAlcaldia una explicació més=
ámplia de tot aixó, doncs e1 que es desprén del dictamen és que la Caixa,
adquireix ltinrnobl-e i després ens ho guarda. Per la qr:a1 cosa, si aquest=
immoble forma part de1 catáIeg, si está qualificat com equipanent i si la
seva adquisició es contemplava dins del programa de govern nmnicipal r €s=
pregunta perque no va lrAjuntament a l-fadquísició; i quines garanties tin
drem de que la Caixa pugui adquirir-lo per un preu i després ens eI ven:
gnri per un altre més elevat; responent el Sr. Atcalde que l'adquisició =
dtaquest immoble és a partir de subhastai quea les sr-rlchastes lf Ajuntament
no pot directament concorre.

El Sr. Majó i Lluch, diu qr,re li queden encara dues preguntes concre-
tes, i una drelles és si aquesta operació de compra est¡i concertada i par
lada amb la Caj-xa i l-'altre referent al preu, de si la Caixa ha pagat 30
milions o no, per aquest inrnoble, responent eI Sr. Puig, que a 1a Caixa =
I'adquisició Oe I'inrnoble i les despeseg que aquesta adquisició r:epresen-
tg ascendeixen a 30 milions de pessetes.

EI Sr. Perramon i Carrió, exposa que está dracord amb Ia compra de =
I'immoble i que el preu Ii senrbla bó en relació amb 1'atenció eue te i =
que potser el prolema de 1a manca de consignació:pressupostária sigui e1=
qre hagi impedit anar a Ia cornpra directa, peró que eI que és principalr=
és obtenir garanties de que 1a Caixa, una vegada adquirit no ho vendrá a
ningrú.

El Sr. Canal i Serrano, diu que el preu no solament és correcte i et
real-ment ha pagat la Caixa, síno que ademés, ens permetrá pagar-lo enque

dos
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El Sr. Alcalde, insisteix en que a 1a ta no podia acudir

ü39

. a  .  \gnaclo pressuposuarr_4,
creada pels diferents

lega!
nent ltAjuntament, apart de la qüestió de cons
qre la Caixa resolia tamÉ tota la problemátic
acreedors i que el cost xifrat, és un cost real i no existeix rés q:e si-
gui especulatiu.

ReaLitzada votació ordinária i ratificant la proposta fou aprovat =
per unanimitat.

EL Sr. Majó i Lluch, explica que el seu grup ha votat sí, en funció=
del que s'ha dit aquí; és a dir que I'Ajuntament no pot anar a Ia subhas-
ta, que l'operació de compra per lrAjuntament estava ja parlada amb l-a =
Cai-xa i que la Caixa amb aquesta operació no especula.

4. URBANISME:

4.1-. PROPOSTA ACORDAR L'ELABORACIO Dff, Pi,A ESPECIAL DE REFORIVIA INTERIOR =
DE LIILLA DELIMITADA PER LA CTRA. DE VIC I D'ALTRES.

Es va llegir l'esmentada proposta, en 1a qual es proposava I'adopció
dels següents acords:

[1. Aprovar ]relaboració dets treballs de redacció del Pla Especial=
de Reforma Interi-or de f illa delimitada per 1a Ctra. de Vic i efs car
rers Angel Guimerá, Sant JOan BapLista de la Salle i Muralla del Carme.

2. Fer ús, en tots els cassos en que així resufti- necessari, petr a=
la bona redacció dels treballs esnentats a I'anterior acord, de les facul
tats regulades a1s punts 2 i 3 de lrart. 1-1-6 del Reglanent de PlanejamenF'.

El Sr. Puig, diu que la finalitat d'aquest Pla Especial és2 per urrd=
banda, lliberar de la incertesa a les finques existents en aqlestá illar=
per a saber quines són les seves possibilitats urbanístiques i, per altre
banda, aconseguir un aparcanent airl-rinterior de Ia iIIa, contribuint en =
part a resoldre eI problema de I'aparcalnent de la Ciutat i a establj-r un=
espai d'ús púb1ic.

Realitzada votació ordinária i ratificant 1a proposta fou aprovat e1
dictamen per unanimitat.

4.2. DICTAMEN PROPOSANT PERSONAR-SE LIAJUNTAMENT EN EI- RECURS CONTEI\¡CIOS
EN

Es va llegir lresnentat dictamen en el q;al es proposava l'adopció =
del següent acord:

rrAprovar la personació de lrAjuntament de Manresa, en eI recurs con-
tenciós-administratiu na 444/1982, interposat petr- Procurador Sr. Rodés Du
ra]] - en renresentació de Jaune Morros Llobet. contra acord dictat el diá
14 de Juny de a982, per al Conselleria de Política Territorial i Obres Pú
bliques de la Generalitat de Catalunya; eue desestimava el recurs de re I
posició interposat contra altre de L5 de maig de 1981, que aprová la revi
sió i adaptació det Pla General d'Ordenció Urbana de Manresa".

Realitzada votació ordinária fou aprovat per unanimi.tat.
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PROPOSTA ENCARREGANT A SUMMA. I,A REDACCIO DEL PLA ESPECIAL DE REFOR-
VIC I DIAL

Es va llegir el dictamen, en el qual es proposava lradopcÍó dels se-
güents acords:

rtL. Encarregar a SUMMA, S.A. (Servei drEnginyeria i Consultorese S.=
A.), la redacció del Pla Especial de Reforma Interior de lril la formada =
pels carrers Angel Guimera, Muralla del Carme, Carretera de Vic i Sant =
Joan Baptiste de la Salle (abans Esquilets), previst pel Pla General Muni
cipal drordenació en lrart. 1-03 i 1-07 de Ia seva normativa, pel preu de 3
1.000.000 Pb, sempre que no superin les tarifes oficials míninres que corres
m n n  r i  n
¡ / v l ¡ Y g l l ¡ .

2. Aprovar el projecte de contracte que s'adjunta a la proposta arnb
les fórnrules de pagament que te contingudes, ai-xí com la garantia defini-
tiva de 1a contractació que es fixa en 40.000 pts. (4% dei- preu de lrencar

3. Facultar al- Sr. Alcalde per a la signatura de tots els docun'enLs
qle siguin necessaris per la complinrentació de ltexpedienttt.

EL Sr. Puig i Soler, diu que eI dictamen ha de completar-se expli
cant que el contracte que conté l-rencárrec és de 1-.600.000 pts. i que r'. '-
srha previst ara 1-.000.000 de pessetesr per ser la consignació e><istent =
en el- pressupost, peró que en ampliació posterior es consignaran les ----
600.000 pts. restants, amb Ia qual cosa el resultat de consignació final=
coincidirá amb et preu de1 contracte.

Realitzada votacíó ordinária fou aprovat per unanimitat.

4.4.I,"PROPOSTA COi\CESSIO DE PRORROGA PER L'ACoVPLIMENT DE coNTRAcTE D'oBRES

Es va llegir e1 dÍctamen en g];que es proposava I'adopció del seguent
acord:

rrConcedir a lrempresa CONSTRUCCTONES Y CONTRATAS, S.A., dracord amb=
1a seva instáncia -Ref. Reg. En. ne 8551: 1-4 de Setembre de 1-982, una prór
roga de 3 rnesos pel complinrent del contracte d'Obres df urbanització dels=-
carrers sant Jaume, Sant Llatzer i d'altres d'aquesta ciutat, que se li =
adjudici per acord adoptat pel P1e de l.'-Ajuntament en sessió de 2 de dessn
bre de 1981,, especificant-se que el termini de dita prdrroga es comptaráJ
a partir de la data de finalització del termini- dfexecució de les obres =
que prescriu el- Plec de condicions económic-administratives que regeix di
ta contractació drobres, de conformitat amb lfinforme favorable, enés peF
Itenginyer Municipal, Cap dels Serveis drUrbanisne i Obres Públiques, pel
que es dona constancia de que la causa que justifica lratorgament de dita
prórroga, no és imputable alc ontractista, atés lfart. 58 del Reglament =
de Contractació de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 9 de Ge-
nar  ¡ la  lqq ,?  t t

EL Sr. Sorinas i Nogués, diu que és cert que aquesta vegada ef re
tardament en l'execució de les obres no és imputable a lrempresa peró si=
que aquest retardarnent és imputable a lrAjuntament: per no ser capaE de =
resoldre problemes que ja se sabia que surginíen abans drexecutar les .:: F
obres, doncs ha de tenir-se en compte que el projecte estava redactat =
abans de entrar aquest equip en lrAjuntament, amb Ia qual cosa els proble65056
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ntes croln els',de lrexpropiació ja es coneixien ilara els carrers guedaran
obstruits i els veins sufriran tres mesos Í€s. Un altre problema que no
ha resolt I'Ajuntanent, referent a aquestes obres, és eI de eue per a =
obrír un carer, srha dr enderrocar una casa que est¿i habitada i encara
que a Urbanisme es va tenir una reunió amb ells, un Alcalde socialista=
no ha de conformar-se amb la solució legal de pagar uns mesos de 11o
guer: síno que ha de donar solució completa al cas, doncs els veins a =
casa seva ja hi estaven bé. Seguidament el Sr. Sorinas i Nogrués, interes
sa cnré es llcoe'ixi ltacta d'una reunió de Ia Cornissió dtUrbanisme. la =-
qr,ral cosa fa r el Secretari amb autorització de la Presidénci-a, segons
1a qual eI President de Ia Cornissió donava els tres cassos de cases ha-
bitades, cffi a solucionats, doncs un drells aniria a una vivenda de les
de propietat de lrAjuntanent i els altres dos es buscaran vivenda- rF -
ben de I'Ajuntanent f import de dos anys de lloguer.

EI Sr. Sorinas i Nogués, diu que aquesta resposta del President =
que consta en I'acta de la Comissió no es certa, sino que és nés aviat=
falsa, perque Ia situació d'aquests inquilins és ara la mateixa que la=
drabans de cel-ebrar-se la reunió en la Comlssió dtUrbanísme, i que lras
sumpte amb aquests inquilins segueix sense resoldrefs, per Ia qual cos5
el qué consta en lfacta, és diferent a La reaLitat i aixó, al seu judi-
ci es greu, doncs ademés li ha demanat al President de la Comissió, in'.
forme per escrit, i li ha contestat que no se li donava ni tri donariar=
i una vegada més, insisteix en que un Alcalde socialista €o cd,sSos com=
eI draquests inquilins no ha de limitar-se solament a complir la 11ei.=
Enten tarnbé que sÍ lrAjuntament hagués actuat amb nés fermesa; dvui,. =
tindria vivendes disponibles i si també hagués actuat amb fermesa, ha -
gués obtingut,del Ministeri les vivendes desocupadesr eue estan en els=
Polígons socials de Manresa, doncs la solució per a aquests,,inquilinsr=
no és la de dir-els-hi que demanin diners, sino la de buscar-los-hi vi=
vendes a uns preus de llogl.rer que eIIs puguin pagar.

El Sr. Puig i So1er, diu que en lranálisi dels tres cassos, un es-
tá resolt i en els altres dos s'está d'acord en quant a la forma, és a=
dir, se'ls indemnitza als inquilins amb dos anys de lloguer, perd no =
de1 preu de 1lognrér que paguen ara, sino de I'equivalent actual al de =
les vivendes de similars característi-ques i ademés es va més enllá per=
a buscar-els-hi unes vivendes, a preus assequibles i nrentres no es tro-
bi la mesura, no serls treu de les vivendes ocupades.

Par  l ¡  n r r ¡ ' l  COSa anem méS en l ' l  A -  nero¡e ' l  a  SOIUC|ó  nO éS la  de  cnre
t  t J v r Y u e  r u  D v l u u ¿ v  r t v  u p  ¿ q  v u  Y u s

dar-se més curt, i aquest és Ie veritable as,s:oliment i sentit det com,!
promís, amb independéncia de la redacció literal de lracta a 1a qual =
es refereix eI Sr. Sorinas.

EI Sr. Alcalde, enten que aquí es presenten dues qüestions i una =
drelles és la dificil situació que es crea quan sractua urbanísticament
en un sector on hi ha veing i l'altre és la de que aquests veins ja sa-
bien fa temps: eue vivien en un terreny afectat per lfobertura drun car
rer i que ltangustia a que es refereix el Sr. Sorinas, estará en rela I'
ció amb abans, i no ara, doncs e1 cert és que no srha actuat de forma =
directa sobre aquestes vivendes, sino del que es tracta és de buscar so
lució i aquesta solució ha de ser justa, peró per una banda, les cosesl
no són senzilles i per altre banda l'A'iuntanrent tampoc pot fer coses =
estranyes.
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El Sr. Puig de'nana aI Sr. Sorinas, que
gui nostrar o entregar a 1a gent, vagin amb
Ia Comissió no reflexa nés que eL eesum de1
portar errors dtinterpretació si no es fan

1642

actes de la sessió que pu-
de que l- | acta de=

que srha tractat, ja que pot =
1es degudes acl-aracions; la =

qual cosa produeix una defectuosa informació que no fa altra cosa que en--
torpir les negociacions que ja van de per sí mateix lentes i que perjudi -
quen als propis interessats i als veins del sector'.

El Sr. Sorinas Nogués, diu que 1es actes han de reflectir exactanent:
els acords que stadoptin, doncs si no deixarien de ser actes series, i en=
aquest cas es demostra que el que stha exposat en lracta pel President de=
la Cqnissió, no és reat, doncs aquests veins volen una vivenda a preus rao
nables i no vol-en diners, peró el que passa és que l'Ajuntanent no ha for-'
Eat suficientament: per a que el M;tnisteri entregui les vivendes sociatrs =
buides, doncs la responsabilitat en aquestes adjudicacions está en lrAjun-
tanent, i- si- és en les cases própies, aquesta responsabilitat és encara =
nés gran.

E1 Sr. Pui-g, diu que ha d'aclarir que I'adjudicació de vivendes que =
són del Ministeri no és competéncia de ltAjuntament, si no que I'AjunLa *
ment te un representant en la ponéncia técnica: per a aquesta adjudicació,
i que s'ha insistit moltes vegades davant el Ministeri, per escrit, i s'han
fet gestions per a que es doni-n facultats a lfAjuntanerten rel-acíó amb les
vivendes desocupades, per l'us indegut del patrimoni públic que represen -
ten, peró no stha aconseguit.

El Sr. Sorinas i Nogués, respon que si bé, és ieÉtr -que lfAjuntament=
no te competéncia per a adjudicar les viviendes socials, sí que te conpe -
téncia i obligació dtaconsegruir que el Ministeri recuperi les vivendes no=
ocupades i després l-tAjuntanrent que faci les propostes per a adjudícar r =
aquestes vivendes, la qual cosa el Ministeri generalment accepta perque =
són propostes que ja venen estudiades i 1i interessa aquesta col.laboració
municipal, com abans les de associ-acions de veins.

Realitzada votació ordinária fou aprovada 1a proposta per unanimitat.

4.5. DICTAMEN PROPOSANT MODIFICACIO TEENICA DE L,A FASE ''CI' Dtr- PRO]ECTE DE
MIITORA I AI'4PLIACIO DIAULES DÜ- CONSERVATORI I I,A SEVA ADJUDTCACIO.

Es 1legí el dictamen, el qual proposava el següent:

It1. Aprovar la modíficació técnica i el corresponent pressupost modi+
€ i  ^ - t -  , - ¡ ^  1  -  ^ - - rrruaL us ro yoru S€gona de la faseC ttPintat interior resta de dependdn:- -
cies actuals'r de] projecte técnic de ttMillorament i Arnpliació de les Aules
del Conservatori Municipal de Müsicatt, aprovat en sessió de 7 drOctubre de
1981, que sradjunta a 1a present i que ascendeix a un lmport de 7a1.703,i-

2. Declarar lrexcepció de licitació per rao de la quantia dtacord =
amb l'art. aa7-1 punt 4rt. del R,zD.Llei ne 3046/77 de 6 drOctubre, amb ==
concordáncia anb la Llei 4O/e1" i ordre de 12/1a/1981, per la contractació=
de les obres de PINTAT INTERIOR RESTA DE DEPENDENCIES ACTUALS, d'acord amb
eI pressupost modificat de la part segona fase C, que sraprova per I'acord
anterior i adjudicar-les a PINTURAS I SERVICIOS MANRESA, S.A. per un pres-
supost de 707.392 Pts, per ser la seva ofer:ta la rnes ventatjosa per l'Ajunta
ment de les requerides d'acord amb lrart. 117-2 de lresmentat R.D.Llei.
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3. Aprovar les condicions particulars ic-administrati-ves i
técnic-facultatives que regiran la contractació de les obres de PINTAT IN-
TERIOR RESTA DE DEPENDEIVCIES ACTUALS, fixant una garantia definitiva de =
28-296 h, d'acord amb el plec de condicions tipus aprovat.

4. Facultar a il-'r,Alca1de-President per a Ia siqnatura de la documenta
cié necessária per Ia complinentació de i'expedient;.

Realitzada votaci-ó ordinaria i ratificant la proposta, four-raprovada =
per unanimitat.

5.- CULTURA I ENSENYAIVIENT:

PROPOSTA ADQUISICIO DE CII{C RIANOS AIVIB DESTT AL CONSERVAT'ORI MUNICI+
DIRECTA.

Es va lIegir el dictamen en eI qual es proposava el següent:

tt1. Declarar lrexcepció de licitació per rao de la quantia dracord..-
amb lfart. 147-7 punt.4rL. del R¡D. Llei na 3046/77 de 6 drOctubre, amb =
concordáncia amb la Lleí 40/81, i ordre de 12/a1/1981,, per la contractació=
de lladquisició de 5 PIANOS I'YAIvIAF{r\" pel Conservatori Municipa} de Música=
i adjudicar-la al senyor Joan Solans Solano, distribuidor en Municipi dels
instrunrents musicaf5 ttYffffiffi", p€r un pressupost total de 1-.080.450 Pts, dra
cord amb e1 pressupost d'arnoblanrent del Conservatori de L6 de Setembre de-
1982.

2. Facultar a I'Alcalde: per a la signatura
sária per la complimentació de I'expedient".

Realitzada votació'ordinária i ratifícant la
per unanimitat.

de Ia documentació neces

propsota, fou aprovada =

5.2. PROPOSTAADQUISICIO MOBILIARI PER A MUIPA]VIENT DEL CONSERVATORI MUNI
CIP D

Es va llegir el dictamen en el qual es proposava e1 següent:

"1. Dec1arar lrexcepció de licitació per rao de la quanti-a d'acord amb
l-rart. aa7-a punt 4rt. delrR.D.LIei na 3046/77 de 6 drOctubre, amb concorJ
dáncia anb Ia LIei 40,281- i ordre de a2/!1,/81-, per la contractació de I'ad=
quisició de diferent mobiliari droflcina per I'equipament del Conservatori
Municipal de lt4úsica Í adjudcarla al Sr. Antoni Simon Casellas per un pres-
supost de 91-9.550 h, per ser la seva oferta la més ventatjosa per a tlAjun
tanent de les requerides dracord amb lrart. a17-2 de l'esmentat R.D.Llei.-

2. Facultar a l'Alcalde per a la signatura de l-a docunentació neces-
sária per la complimentació de lrexpedientt';

El Sr. Perramon i Carrió, diu que respecte a lfadquisició det mobilia
ri ha observat que sfha demanat tres pressupostos i que només se nrha pre3
sentat un ; desitja saber so els altres dos pressupostos no srhan presentat
perque no han volgiut o perque no han tingut temps per a fer-ho.

El Sr. Majó i Lluch, diu que encara que votaran afj-rmativanent al dic
tanen, considera que e} Conservatori porta inverit molts diners, encara flue
potser és necessari, peró que són tants i tans e1s dictamens que passen pel
PIe i Permanent, sobre despeses de tota clase referit al Conservatoir, eue
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han considerat oportú fer un seguinent i que tenen demanat en la Perma - ,-
nent des de fa nés dtun any, un estat sobre les despeses del Conservatori,
des de que s'han iniciat les nodificacions importants, peró que aixó r1o :=
serls hi ha donat mai i ho dernanen a aquest Ple, anb el desig de que cons-
ti en acta, per a veure si d'una vegada serl-s hi dona aquest estat de cofo
tes.

EL Sr. Marsal exposa que havia previstos 8.000.000 Pb per a obres i =
2.000.000 Pts per a adequar les instal.lacions i que eI que es fa en aquests
dos dictaniens draquesta sessió, és executar la previsió adquirin el mobilia
ri de les aules i els pianos, exposant que encara hi ha nclts alumnes eue=-
desitjen aprendre piano, encara que Ia seva ensenyanEa sigui individual i=
+que eI que falta són concertistes per a poder instrumentar les orquesters
sense acudir com en alguna ocassió a lrexterior. És cert que 1es despeses=
del Conservatorí han augirnentat, peré tanrbé és cert que el nornbre dralumnes
s'haiduplicat i amb aixd s'ha aconseguit un Conservatori, dels millors de=
Catalunya, del qual hem de sentir-nos orgullosos totq i sense que aixó re-
presenti una alabanqa per a I'equip de govern, sino que és per a Ia gent =
del Conservatori. En quant a les despeses, Ies coses no sramaguen i si és=
cert que en l'últim curs no srha donat un informe com es va donar en lran-
terior, malgrat tot el Sr. Sorinas se 1i ha donat informació ámplia, tant=
per 1a seva part com pel Secretari de1 Conservatori, peró que no obstant en
eI próxim PIe Ordinari i després de la campanya electoraf es donará infor+
rnació sobres 1es despeses del Conservatori, que aI seu judici segiueix sent
una bona inversió en cultura-

Realitzada votació ordinária fou aprovat eI ditanen oer unanimitat.

6._ SANITAT I SERVEIS SOCIAIS:

DICTAMEN SOL.LICITANT SUBVEI\CIO A I,A DIPUTACIO DE BARCEI-,ONAPER LES =

Es va llegir el dictamen, en e1 qual es proposava el següent:

'tSot.Iicitar a lfExcm. Diputació Provincial de Barcelona, acollint-se
a lracord prés per 1a seva Cornissíó Informativa de Sanitat i Serveis So
ci-als, 1a subvenció de 2.500.000 Pts, part de I'import a que ascendeixen les
despeses de manteniment del Centre Públic de Casa Caritat draquesta Ciutat,
que acull a 42 nens amb caréncies socials i afectivesrt,/

Realitzada votació ordinária i ratificant 1a proposta fou aprovat per=
unanimitat.

6.2. DICTAMEN SOL.LICITANT SUBVEI{CIO A I,A DIPUTACIO DE BARCELONA PER DESPE-

Es va llegir el dictamen, en e} qual es proposava el següent:

I'Sol.licitar a 1'Excma¡ Diputació Provincial de Barcelona, acollint-se
a lracord pres per la seva Cornissió Informativa de Sanitat i Serveis So
cials, en sessió celebrada el passat 29 de Juliol últim, una subvenció de =
2.878.358 !ts. per tal de col.laborar a 1es despeses que suposa el manteni
nent de1 Servei d'Assisténcia domiciliária que funciona aquest Ajuntanent=
i adregat a persones mala1tes, disminuides o amb dificultats'r/

Realitzada votació ordinária i ratificant 1a proposta fou aprovada per
unanimitat.

DE
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DICTAMEN SOL.LICITANT SUBVEIICIO A I,A BARCETONA PER DESPE
I"A SAI,A DE V

"Sol.licitar a ltExcrna. Diputació Provincial de Bancelona, acoLlint-se
a lracord pres per la seva Cornissió Informativa de Sanitat i Serveis Socials
Ia subvenció de 5.000.000 Pb, per col.laborar a les despeses de rnanteniment=
de la sala de vells de I'Hospital de Sant Andreu, que acull un total de 1-9+
avis, prestant un servei social molt necessari donada l-a manca de Centres =
pú¡tics que cobreixin aquesta area assj-stenci-a1.

Realitzada votació ordinaria fou' aprovat per unanimitat.

6.4. DICT]VIAEN SOL.LICITANT SUBVEI\CIO A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, PER DES

Es va llegir eI di-ctamen, en e1 qual es proposava eI següent:

"Sol.licitar a la Genrealitat de Catal-unya, a} Departanent de Sanitat=
i Serveis Socials, una subvenció de pessetes 2.017.474b, per tal de cobrir
les despeses que suposen e1s equiparnents de la Residéncia d'Avis, ubicada a
la Muralla del Carme, 5, d'aquesta ciutat, i acollint-se a l'Ordre de 24 de
Maig que estableix el programa de convocatória dtajudes per adquisció, cons
trucció, ampliació, reforma i equipament de Centres dedicats a Ia infáncial
adolescénci-a, vellesa i persones marginades, publicada a1 Diari Oficial de=
1a Generalitat de Catalunya número 231", de data 1-1- de juny".

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictamen per unanimitat.

7.- DELEGACIO D' ENLLUMENAT:

Es va llegir la proposta d'adopció dels següenb acords:

"1. Declarar l'excepció de licitació per rao de Ia quantia dracord amb
l-'art. 117-1, punt 4rt. del R.D.Llei ne 3046/77 de 6 dfOctubre, amb concor -
dáncia anb la Llei 40181 i ordre de 12/!1-/81-, per la contractació de les =
obTCS dfc REESTRI.JCTURACIO I RENOVACIO DE L'ENLLUMENAT PUBLIC DE DIFFEREITJTS=
CARRERS DE Ll\ CIUTAT d'acord amb et projecte técnic aprovat en sessió plená
ria de 28 drAvri-l de 1-982, i desglossat d'aquest aprovat en sessió de 29 dE
Setembre de 1982, i adjudicar-les al contractista MONTATGES ELECTRICS , .,=
'fMOEl,GAtt, dorniciliat a l-a carretera d'Igua1ada nQ 9, per un pressupost de =
841'.802 Pb, per ser la seva oferta la mes ventatjosa per l'Ajuntametn de les
requerides dracord amb lf art. aA7-2 de I'esrnentat R.D.Llei.

2. Aprovar les condicions particulars económic-administratives i téc-
nic-facultatives que regiran la contractació de les obres de REESTRUCTURA -
CfO I RENOVACIO DE L'ENLLUMEMT PUBLIC DE DIFERENTS CARRERS DE L,ACIUTAT, =
fixant una garantia definitiva de 33.672 W, dracord amb el plec de condi
cions tipus aprovat.

3. Facultar a lrAlcal-de per a la signatura de la documetnació neces -
sária per a Ia complimentació de lfocpedient".

DE

PROPOSTA ADJUDICACIO DE LES OBRES DE RESTRUCTURACIO I RENOVACIO DE =
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E1 Sr. Perez PIeas, diu gue amb aguest es preten lfaplica-
ció práctica del contingut del projecte drenllumenat públic, que te.=
aprovat aquest:Ajuntanent, posant en marxa el Pla d'enllunrenat i que=
es fa desglossant del conjunt, la part més apremiant i adjudicar 1a =
seva execució a la millor oferta presentada.

Realitzada votació ordinária i ratificant la proposta fou aprova
da per unanimitat.

B.- SECRETARIA GENERAL:

8.1. DICTA}ENES SOBRE CONTRATACION DE PERSONAL;.

Es,varen llegir els dict¿imens, en els quals,ies presentava ltadop
ció dels següents acords:

rContratar amb destí al Conservatori Pr:ofessional Municipal de =
l4ríÉica: pel període comprés entre 1r1- d'Octubre de 1982, i el 30 de =
Setembre de L983, a les següents persones:

L.- ALBERT SARDA PEREZ-BOFILL, com a Director, i amb una retri-
bució de 85.000 Pts mensuals, més dues pagues extres de 85.000 Pts cadas-
cuna.

2.- LILIANA MAFFIOTTE OLIVEI\¡CIA, com a Professor{ap de1 Depar=
tament de Piano, amb mitja dedicació i amb una retribució de 40.000 Pb
mensualsm més dues pagues e¡<tres de 40.000 Pb cadascuna.

3. SANTIAC'O RIERA SUBIRACHS, com a Professor{ap del Departanrent
de Llenguatje Musical, amb plena dedicació i amb una retrj-bució de =
75.000 Pts més dues pagir.res octres de 75.000 Pb cadascuna.

4.- JOSEP-MARIA VII"AR TORRENS, com a Professor-Cap drestudis, =
anrb plena dedicació i amb una retribució de 75.000 h m,ensuals, més =
dues pagues octres de 75.000 Pts cadascuna.

5.- JOSEFA ALAVEDRA VILURBIM, ANA-MARTA ARUMI CLAVERAS, MONT _
SERRAT GALI IZARD, JOSE GIL C,ONZALV,, JOSE MARIA MANGADO ARTIGAS, =
MONTSERRAT MASRAMON NOGUERA, JORGE NOGUERA PERATHONER? JOSEF'A PRAT RO
VIRA, JOSE MARIA SERRA RIGAI,L, MARIA LUISA VIÑAS SABATA, DOLORS CASAS
PUJOL, CS-ESTI VALL OLTVERAS, MARrA ANTONTA CASAS BOTELLE, i MARIA-AS
SUMPTA COMA MARTORü-L, com a Professors, amb plena dedicació i amb =
una reLrlbució de 60.689 Pts nensuals, més dues pagues extres de - - --
60.689 Pts cadascuna.

6.- JOSEP PADRO SAI,A? JUAN-JOSE PAIV1IES HMRANZ, ¡4ONTSERRAT PUE-
YO BERTRAN, i JORDT COLOI\4ER SOLER, com a Professors, anb mitja jorna-
da de dedicació i amb una retribució de 30.000 Pts rnensual-s. més dues =
pagues e><tres de 3O.OO0 Pts cadascuna.

7.- MIGJEL ROGER CASAIVIADA, com a Professor amb un quart de dedi
cació i amb una rtribució de 1-5.000 Pts, mensualsm, més dues pagrures exl
tres de 1-5.000 h cadascuna.

Tots eIls a I'ernpar del que disposa l'art. 25.1- del Reial De
cret 3046/77, de 6 d-Octubre".
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I'ContTactaT a ISABEL IVIUNTAN ROCAMORA, MARIA-ROSA CERDA CARRRRA,=
PERE GASOL AilVENDROS, ESTANISIAO NADEU RIU I ALBERT SERRA CASASAYAS,=
com a Professors, i- amb una retribució mensual de 31-.000 Pts, rés dues=
pagues er<traordináries de 31-.000 Pts cadascuna, i pel període comprés =
entre 1r1- drOctubre de L982 i el 30 de Setembre de 1-983. A lrempar de1
qre disposa l-'art. 25-1- del Reial Decret 3046/77 de 6 drOctubre'f.

'fModificar lracord det P1e d'aquest Ajuntarnent del ii- Z de se -
tembre de 1-982, pel que es contractava a RAIvION ATXHER I BAJONA, per =
er<ercj-r funcions dfAuxiliar d'Administració General, pef període com-
prés entre 1'Ld'Octubre de !982 i el 30 de Setembre de L983, i amb =
una retribució de 47.832 Pts nensuals, més dues pagi.res extraordi-náries=
de 25.223 W cadascuna. A::lrempar de1 que dísposa I'artile 25.1- de1 =
Reial Decret 3046/77 de 6 d-Octubrerr.

"1-. Contractar a BALTASAR VIL\MASAN\ PORTABELJA, com a Coordina-
dor dels Monitors de Gimnástica dels Col.1egis Públics pel període =
comprés entre I'1 dtOctubre de 1982 i el 30 de Setembre de 1-983, i amb
una retribució de 41-.807 Pts rnensuals.

2. Contractar a NO{EI ALDA SAI\¡CHM, ANA BOTELLA CIDUENTES, PEDRO-
ANTONIO CANO BAUfiSTA, MONTSERRAT CLARET RATERA, JUAN ESQUIUS SELI,ARES,
MARIA-YOLANDA MESTRES CABAITOL, SOLEDAD PEREZ RODRIGUEZ, JORGE PRIETO
FONrcUBERTA, CONSOL RAMON REGI, i a JOAN-BAPTISTA COSTA BI-PZQUW: per
exercir funcions de MOnitors de Gimnástica als Col.legis pú¡lics, pel
període comprés entre 1'1d'Octulcre de 1982 i el 30 de Setembre de =
1983, amb una retribució Oe ¿t.907 Pts mensuals.

f a lfempar del que disposa I'article 25.1 del Reial Decret 3A46/
77 de 6 d-Octubre".

'Contractar a PII,AR PLA TASIAST per exercir: funcions de Monitora
de }4úsica als Col.legis públÍcs, pel període comprés entre l-'1- dfOctu
bre de 1982 i el 30 de Setembre de 1983, amb una retribució mensual l
de 41-.807 Pts. A lremparament del que disposa lfarti. 25.1 del Reial =
Decret 3046/77 de 6 dtOctubretr.

'CONtrACtAr A JUSTTNA ZAPATA ARCOS i A ANITIA TUSSET STCARMT, PCr
er<ercir funcions drAssistents Socials, pel període comprés entre 111=
dfOctubre i e1 3L de desembre de 1982, amb una retribució ¿e Zg.792 W
nensuals, més dues pagnrex extraordináries de 46.656 h cadascuod, en =
Ia part proporcional que correspongui. A ltemparament del que disposa
lfart. 25.1- del Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octubre".

rContractar a MONTSERRAT CASAS VII"ARnAGA, i a JOAN VIG{JERA FOR -
GAS, per exercir funcions d'Inspector drHisenda, pe1 període comprés
entre 1r1- drOctubre de 1-982 i elr30 de JUny de 1983, amb una retribu-
ció de 55. 790 Ph, més dues pagues er<tres de 37.875 Pts cadascuna, en la
part proporciuonal que correspongui. A lfempar del que disposa I'art.
25.1- de1 Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octubre?'.

rContractar a FERNANñ I,OPF.Z MATAMOROSr per exercir funcions de=
Matador de l'Escorxador l\funicipal, pel període comprés entre 1'L1 d'Oc
t u b r e i e 1 3 1 - d e d e s e m b r e d e t 9 B 2 , a m b u n a r e t n i b u c i ó n e n s u a 1 d e
52.81-8 Pts? més dues pagues extres de 25.223 P8 cadascuna, en la part pro
porcional que corresponguin. A lfempar del que disposa lrart. 25.2 de1
Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octubre'r.
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El Sr. Marsal, fa una breu exposició sobre cada dictanen de la con
tractació i aprofita per a manifestar que el dia 1-3.'d'aquest rrES s'inaü
gruren les obres del Conservatori, s'inaugura el curs i hi haurá un conl
cert conrnemoratiu del tr50 Aniversaritr ner ¡ la qual cosa el-s consellers
rebran una invitació.

El Sr. Perramon i Carrió, dernana aclarinrent sobre la conversió de=
la contractació d'un Monitor de l4risica, poer Aux. Admini-stratiu, i ex -
plicació sobre eI personal que es contracta en l-'Escola drarts i oficis

El Sr. Marsal i lfuntalá, respon aI primer punt, dient que la perso
na que desenvolupa Ia Secretaria del Conservatori es veu absorvida perl
qüestions d'Tnformació i Cultura: p€r la qual cosa s'ha necessitat la *
contractació d'una altra persona, preferlnt una amb coneixements nusi- -
ca1s i sfha pensat en aquest monitorr eue també el1 ho ha desitjat, con
tractant-se un altra MoniLor per les escoles, dfentre els que superareñ
les proves.

El Sr. Descals i Codina, intervé per a aclarir que els
fessors contractats, un és d'inglés, des d.tE.G.B. i un altre
Q A

Realitzada votació ordinária i ratificant bs propostes
r¡acies ner r rna¡imitat.

9.-I4OCfO DEL PSAN:

quarre pro-
d l  i m : J - n a  i

foren apro+

9.1-. REFERENT A ADOPTAR DIFERENTS FORIVIULES PER A L'P,PROF]TAMENT DE RE -

Es llegí la Moció, en la qual es proposava el següent:

'tQue en eI plag de dos rnesos, s I estudii per part del's servei-s téc-
nics i es porti a la sessió plenária, la viabilitat de 1a ubi-cació de =
contenidors o recipients per a recuperar eI vidre que normalment:"és abo
cat a les deixalles.

Aquest estudi que contemplarj-a la viabilitatr económica, les possi
bles ulcicacíons, el:disseny o tipus de contenidors.

Q-le en el plaE de 3 nesos, els serveis técnics estudiin Ia viabi-
litat draltres formes de recuperació de materials de deíxa1Les, com pa-
r léFq rac i r i r rc  r l c-.i mercats, o de possibles experiéncies pilo en aquest =
sent i t t r .

El Sr. Perranon i Carrió interve,,di"ent que Ia seva proposta te un
rlnl'rla canfif .l.ncs per una banda es tracta d'estudiar pels Serveis Téc
nics la via¡ítitat en la ciutat de Manresa, de l'experiéncia positiva l
que ha tingut en ciutats com Barcel-ona, 1a instal.lació de contenidors=
de vidre, si bé aquest estudl de viabilitat no ha de limitar*se a lras-
pecte meranent económic sino que ha d'abarcar I'estudi de la urlcicació i
al sentit estétic de la instal.lació. Per altra banda Ia proposta va di
rigida a 1'elaboració dfun altre estudi referent a la possibilitat d'el.
fectuar un reciclatje dels residus sdtiOs urbans rlér ^ rF.rrnarar el-s =
q;e siguin aprofitables.

El Sr. Alcalde diu que ambdues propostes estan en estudi i que =
aquests estudis han dtacabar-los, ja que si bé la instal.Iació de conte65064
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nidors a Barcelona, ha donat un resultat positiu, aquells resultats no=
es poden aplicar directanent aquí per raonssde població i en quant al =
reciclatge dels resi-dus sólids urbans, guarda relació amb tt,abocador ,.=
controlat que está en projecte, encara que les o<periéncies que srhagln
efectuat sobre reci-clatges no pugluin adoptar-se aquí directan,ent per rao
de v.olums, perd de totes formes, els dos punts de la proposta, són assu
mib]es -

Reatitzada votació ordinária i ratificant la proposta fou
ta Moció per unani-mitat.

1-0.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS :

¡n rnr¡¡rl¡

A continuació i prévía declaració dturgéncia,
caldia i aceptada unanimament per tots els mernbres
es varen adoptar etrs següents acords:

1-0.1. URBANISME:

proposada per 1rA1 :-
de 1'Ajuntanent PIe,

Es va llegir eI dictanen, en el;qual es proposava eI següent:

"1-. Aprovar e1 desglossat del projecte de Distribució Interior de=
1a Planta baixa de ltedifici na 5 de la PlaEa Major, per instal.lar-hi=
Ies oficines dels Servei-s Econdmics Municipals, aprovat en sessió de 28
d'avriI de L982, dfacord amb les següents fases:

a ,

1B fase: Capitols I al XII, de1 pressupost total del projecte per un =
ñpóFde 8.523.406 Prs.

2Q fase: CapÍtols XIII i XIV, de1 projecte i.nicial per un import de =
f f igaps.

2.¿ Declarar I'excepció de Iicitació per rao de la quantia d'acord
amb l'art. aa7-L punt 4rt. del R.D. Llei 3046/77 de 6 drOctubre, anrb con
cordáncia amb la Lirei 40/81 i ordre de t2/a1/1987, per }a contractació=-
de l-es obres de La primer fase del Projecte de Distribució Interior de=
la planta baixa de l'edifici na 5 de la Plaga Major per instal.lar-hi =
les oficines dels Serveis Económics Municipals, que corresponen als Ca-
píto1s I al XII del seu pressupost i dracord amb el projecte técnic ,c=
aprovat en sessió plenária de 28 dtAvril de 1982, i d'acord amb el des-
glossanent aprovat en lracord anterior', i adjudicar-Ies a l'empresa =
'ConstruccÍons Francesc Vidal , S.A.tr, per un pressupost de
8.521,.482 Pts, per ser la seva oferta la nes aventatjosa per lfAjuntament
de les requerides d'acord amb lfart. 417-2 de I'esmentat R.D. Llei.

3.* Aprovar les condicions particulars econdmic-administratives i=
técnico-facultatives, que regiran 1a contractació de 1es obres de Dis--

. a  _  ,tribució Interior de la P1anta Baixa de lredifici na 5 de la Plaqa Ma -
jor, per instal.lar-hi les oficines dels Serveis Económics Munícipalsr=
fixant una garantia definitiva de 340.859'28 Pb.

4. Facultar a lrAlca1de per la signatura de la documentació neces
sária per 1a complimentació de lfexpedientr.'¿

E1 Sr. Perramon i Carrió, sfinteressa per les ofertes presentades=
per a ltadjudicació de les obres, responent el Sr. Marsa1 i Muntalá, +
que aquest tema és absolutyament técnic doncs I'adjudícació stefectua =
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ofertes presentades. En aquesta obra en concret, e1 que passa és que ha
estat pendent de modificació del crédit com a conseqüéncia del préstec=
atorgat pe1 Banc de Crédit Local i que ara que srha obtingut, es presen
ta el dictanen amb urgéncia, a fi de que les obres s'iniciin d'imnediaE
i els Serveis Econdmics es puguin instal.lar en la planta a primers =
dfany, evitant per a successius períodes de recaudació els inconvenients
q:e fins ara han existitr per als contribuents en lremplaEament actual.

El Sr. Puig i Soler, explica que es presentaren pre a aquesta con-
tractació quatre ofertes, peró que la més baixa va ser desestinrada téc-
nicanent per tenerdria, per la qual cosa, es va procedir a informar fa-
vorablement I'oferta següent en ordre econdnic més aventatjos.

El Sr. Uajó i Lluch, diu qeu davan una obra que repre="na. una in-
versió de B o 9 milions, de pessetes, els hi agrada abans mirar-se la =
docuemtnació i aixó en aquest cas al presentar-se per urgéncia no els =
hi es possible.

El Sr. Alcalde, diu que les ofertes a les obres es presenten en eI
departament de contractació, que és el que les reb, i després els Ser -
veis Técnics les estudien i elegeixen 1a més adeg:ada, essent aquesta =
elecció totalment despolititzada.

El Sr. Marsal i Muntalá, manifesta q:e encara que eI dictamen es =
presenti per urgéncia, malgrat tot els antecedents, estan en 1a Comlssió
drUrbanisme, per la qual va passar el dictamen fa temps i que ha impedit
}a seva progressi-ó per les raons de situació de crédit abans apuntades.

EL Sr.:-iSorinas lrlogués, diu que considera que eI tenra no está g€ns=
clar perque observa que 1'Ajuntament des de fa temps es pronuncia per =
les adjudicacions directes, intervenint en aqr,rest punt el Sr. Alcalder=
per a precissar que ha de medir-se en e1 que es diu, doncs en els cas -
sos de contractació hi ha unes ofertes presentades i uns informes téc -
nics emesos, que si no són correctes seran de responsabilitat exigible,
aI qui els ha emés, perque e1 que considera terribl-e és que en els cas-
sos de contractació, cada oferta presentada, hagués de votar-se eñ €1 =
n 1  ^

El Sr. Sorinas Nogués, es'dirigeix a I'Alcaldia dient que no es =
qüestió de posar-se nerviosos perque lradjudicació de 1es obres no es =
de resultat tan matemátic i actualment srestan recolzant massa, en els=
técnics per a fundar les decissions, peró rnoltes vegades els técnics =
són incapaEos de dir matemáticament quina oferta és millor i es deixen=
orientar pels polítics.

El Sr. Majó L1uch, insisteix en que e1 seu grup no ha vist les ofer
tes presentades, ni els informes técnics efiesos i que en quant a lras --
sessorament técnig aquest Ajuntament, no ha actuat sempre de la mateixa
rnanera, doncs el- el- cas concret dtuna valoració, es demanaren tres in -
formes a técnics diferents Í els resultats de lar:valoració foren dis
pars i en aquest cas es deixá de banda l-fi-nforme del técnic nmnicipalr=
i es decidí per la valor:ació dtun técnic que es deia independent: per =
la qual cosa, en aquest cas el criteri va ser polític. Els técnics es -
tan per a informar, peró Ia decissió d'elegir és per al Conseller que =
emiteix el vot conscieng i- sense la documentació i sense els antecedents
aquest vot no el pot donar.

65066



6 51_

El Sr. Perramon i Carrió, diu que les ions polítiques s'adop
ten sobre la bse dtinformes técnics i en molts'cassos aquestes decis :
sions coinci-deixen amb aquells criteirs, perd en altres cassos aquest =
Consistori ha adoptat decissions polítiques que no estaven dfacord amb=
els informes técnics, per Ia qual cosa no ha drintentar-se plantejar =
amb cardcter general les decissi-ons municipal-s com ascéptiques.

Realitzada votació a la proposta, és aprovada per 16 vots a favor,
snesos pels grups del PSC, CiU i CC-UCD i 6 abstencions dels grups del=
PSLC i PSAN.

10.2. GOVERNACIO:

"1. Declarar L'excepció de licitació per rao de le quantia dracord
amb lfart. 417-t punt 4rt. del R,zD.Llei na 3046/77 de 6 d'Octubre2 drTib=
concordáncia amb 1a Llei Aa/A, i ordre de a2/aa/1981,, per Ia contractac
tació de les obres de SENYALITZACIO FASE URBANA-1- (d'acord amb el des l
glossat del projecte técnic de SENYALITZ\CTO DE L,A CIUTAT, aprovat en =
sessió plenária de 28 dravril de 1992), i adjudicar-les al conLractista
B\LTZAMTENTOS Y SEÑALTZACTONES, S.A., domiciliat al carrer Cromo ne 5 =
drHospitalet del Llobregat: per un prerssupost de 3.296.408 pb, per s€f=
la seva oferta la més aventajosa per t'Ajuntament de 1es requerides d'a
cord amb f rart. 117-2 de 1'esn'entat R/D. Llei

2. Aprovar els condicions particulars econémic-administratÍves i
técnic-facultatives que regiran la contractació de les obres de SENYA r
LrrzAcro FASE URBANA-I-, fixant una garantia definitiva de 1-3L.856 h, d'a
cord amb e1 plec de condicions tipus aprovat.

3. Facultar a l'Alalde per a la signatura de 1a docunrentació neces
sária per a la complimentació de l-'expedient".

Realitzada votacj-ó ordinária i ratificant la proposta fou aprovar=
per unanimltat.

1-0.3. GOVERNACIO:

"1. Declara lrexcepció de licitació per rao de la quantla dracord=
amb lfart. 1a7-1, punt 4rt. del R.D. Llei na 3046/77 de 6 d'Octubre, amb
concordánci-a amb la Llei 40/81,, i ordre de !2/al/81-, per la contractació
de les obres de SENYALITZACIO FASE VILADORDIS-1 (Desglossat del projec-
te de SENYALITZACIO DE LA CIUTAT, aprovat en sessió plenaria de 28 d'A-
vril de 1982), i adjudicar-Ies al contractista SANTIAC-O MORROS I LLO=*
BET TMANUFACTURES ESPECIALS DEL PI"ASTIC- dorniciliat a la carretera de =
Vic, km. 2 s/nr p€r un pressupost de 363-799 Pb, per ser la seva oferta=
la més ventatjosa per l'Ajuntament de les requerides dtacord amb lrart.
417-2 de lresmentat R.D. LIei, fisant-se el termini d'ocecució en 3 ne-
sos i el seu inici dintre dels 1-0 dies primers, comptats a partir del =
dia següent a la recepció de la notÍficació.

2. Facultar a 1fA1calde per a Ia siqnatura de La documetnació ne-
cessária per a 1a complimetnació de l'expéddent".

EI Sr. Ons, diu que la senyalització de la fase Viladordís, preten
la introducció de senyals de fibra de vidre, sr-rlcstituint a les metáli -
ques i 1 I al-tre dictamen s I incluei-x dins del projecte general de senya -
lització de Ia Cjr¡faf - oue sresnera ar-al-rar ner a Nadal .
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EI Sr. Martinez i Ballester. diu que ts dictamens. els vota -

s'ha fet un esforq que ha justificat la urgéncia i han tingut ocassió =
dte><aminar la documentació i les ofertes.

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictanen per unanimi*
t r l
L A L ¡

10.4. SANI'IAT:

Es llegí el dictanen presentat per la Cornissió de Sanitat, que diu
el següent:

t'Sol.lj-citar de la Genralitat de Catalunya, Departament de Sanitat
i Serveis SociaLs, una surlcvenció de !2.000.000 h, per a iniciar 1es =
cbres de construcció de1 Club dtEsplai i Miniresidéncia per Avis, ubicat
al Passatge Oller, s/.n, d'aquesta ciutat, i acollint-se a I'ordre de 24
de Mai-g, que es va publícar al Diari Oficial de la Generalitat número =
23L, de data 1-1- de Juny últim, establint el programa de convocatória =
d'ajudes per a adquisició, cosntrucció, ampliació, reforma 1 equipaments
de Centres dedicats a }a infáncia, adolescéncia, vellesa i persones mar
ginadesr ' .

Realitzada votació ordinária foru aprovat eI dictamen per unanimi-
! A L

I J - . -  HKEJ. - ) PREGUNTES I PROPOSICIONS VARIES:

EI Sr. Majó i Lluch, diu que en un Ple del dia 5 de Maig presentá=
eJ seu grup una petició per a que es fessin estudj-s per a reformar el =
contracte exi-stent. sobre el TeaLre Conservatori i se li va contestar =
que en el plaE de tres mesos haurien propostes concrebs, i donat que =
han passat cinc o sis rresos, pregunta per lrestat draquesta petició.

El Sr. Alcalde diu que les preguntes sfhan de presentar al ple =
per escrJ-t, í no només perque e1 reglament així ho diu, sino que per =
I 'ef icdcia druna mil lor contesta-

El Sr. Marsal i Muntalá. contesta gue sobre aquest tema sresran =
realitzant consultes técniques i jurídiques a Orgailsnres determinats i =
qtre si, evidentment, hi ha un allargament del plag compromés¡ cr€u eu€=
aviat podrá donar una contesta, remarcant també eI Ser. Alcalde, que no
es tracta dfun cas d'inhibició, sino d'un cas que per la complercitat re
q:ereix contestacions segitrres.

El Sr. Majó i Lluch, exposa que les preguntes 1es efectua el seu =
gmp normalment: per escrit, i que aixó és el c¡-re considera correcte, =
quan hi ha alguna cosa per preparar a l'hora de contestar, peró rro p€tr=
a aquest cas en que es tractava de dír si tenim o no la contestació a =
una petició.

I no havent-hi més assumptes per tractar la Presidéncia va declarar
aixecada Ia sessi-ór eum faltaven cÍnc minuts per tres quarts de deu, de
tot e1 que corn a Secr:etari certifico.
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