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ACTA DE L,A SESSIO PLENARIA DEL DfA

DE CARACTER ORDINARI.

Alcalde-President

Il:,lm. Joan Cornet i Prat

Tinents d'Alcalde

En
En
En
l \ct

En
En
En

F

Pere Gns i Pons (incorporat a1 punt 8.2)
Ramon Puig i Soler
Ranrcn Llatjos i Planas (sf absenta en el punt 1-0.7)
Maria Teresa Vilajeliu i Roig
Ramon Maio Í Lluch
Josep Solinas i Nogués
Josep-A. Garriga i Caro

Consellers

En Manuel Cano i Navarro
N¡r Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
Nf Enrlc Casasayas i Brichs
Nf lgnasi Perramon i Carrió

a ^En Lluis Tl,rneu i Roca
Na Concepció Comas i Riu
En Francesc Guillomia i Lasheras
En Jordi Perez i Picas
En Joan Garriga i Rovi-ra
N' Anili Martinez í Ballester
Nr Andreu Descvals i Codina
En Josep frnpez i Garcia
En Valentí Brunet i Corrons
En Francesc Canal- i Serrano

Absents justificats

* j":o: :":=:t=t 
Muntalá

Absents sense justificar

*" 
:":t:-y:":u=torr"ns 

i Vila

Secretari General
- aEn Jose-Iavier Casado í Rr-rlcio

Interventor Municipal-

En Victorino RodriEuez i Santos
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A la Casa Consistorial de 1a Ciutat de Manresa, i essent les vuit del
\/ésnre- de] dia dotze de Gener de mil nou-cents vui-tanta-tres. es reunei -
xen sota la Presidéncia del Sr. Alcalde, i- prévia convocatdria a l-refecte=
eIs senyors esmentats abans i a ltobjecte de celebrar sessió ordinária del
Ple MUnicipal.

El Sr. Conseller, En Pere Gns i Pons, srincorpora a la sessió a dos =
qrarts de deu del vespre, i- intervé, a partir de1 punt 8.2 de lrOrdre del=
ñ ; ^
U I d .

El Sr. Conseller, En Rarn:n Llatjos i Planas, sfabsenta del Saló de =
Sessions, quan faltaven cinc minuts per les onze de1 vespre, i deixa drin-
tervenir a partir del punt L0.7 de l'Ordre de1 Dia.

1". APRO/ACIO ACTA.-Es procedí a aprovar ltacta anteri-or, corresponent al dia
23 de Desenrbre de mil nou+cents vuitanta-dos.

2. QUESTIONS PREVIBS.- Pel Sr. Alcalde, es procedeix a donar lectura d un=
@ r e s p o n s a b 1 e p o l í t i c d e 1 ' t P a r t i t S o c i a 1 i s t a U n i f i c a t d e
Catalunya", eh aquesta ciutat, donant compte que el Sr. eonsel-ler dfa -
quest Ajuntanent, pertanyent a aquest Partit, En Josep Fuentes Ri-bas, e
cessa en e1 seu cárrec de conseller, com a conseqüéncia de l'aplicació=
de les cláusules drinconpatibilitat que té fi-xades e1 partit, entre els
cárrecs pútrtics i els sindicals. Et contingut d'aquest escrit es ratifi
ca anb Ia preséncia personal del Sr. Conseller, En Josep Fuentes Riba{
per Ia qual cosa, eI Sr. Alcalde, li cornunica e1 seu cessament en el cár
rec de conseller que ocupa, donant compte a la Junta Electoral de Zonar-
als efectes previstos en 1a llei 39/1978, de 1-7 de Ju1iol sobre Elec
cions Local-s.

El Sr. Alcalde manifesta que troba correcta ltapli-cació de la ctáu
sual d'incompatibilitat que te establerta et PSIC, entre cárrecs pú =
blics i cárrecs sindical-s i considera gue al no marxar e1 Sr. Fuentesr=
a casa seva, sino que pertanyent al Partit passa a desenvolupar una tas
ca sindical, li desitja una funcj-ó eficaq en eI sindicat i que la seval
tasca sigui fructífera en els moments dificils pels que atravessem í =
que espera que en 1a nova situació síndical, el Sr. Fuentes pugui donar
molt de sí.

El Sr. Fuentes Ribas, diu que des de fa temps ha estat treballant,
en el moviment sindical i que volia reemprendre de nou eI seu treballr=
fent-ho ara, i deixant constáncia que 1a i-ncompatibilitat no la rrd.rcd =
solament el Pdrtít del PSLC, sino el propi Sindicat. Considera que el =
temps viscut com a Consell-er ha estat interessant, per l'ercperiéncia =
acunn:ladg sobretot, en el Departament de Sanitat, on ha adquirít bons =
conei-xement. Reconeix també: gue ha viscut qüestions en les quals no ha
estat d'acord i inclús desagradables pel tractarnent que se li ha donat=
a 1tOposició, peró que rnalgrat tot, valora positivanrent els passos im -
portants que entre tots junts han donat en relació amb períodes anteriors
i- ofereix des de Comíssions Obreres, Ia seva voluntad de diáleg, en els
especials problemes que es viuen en aquests moments i espena que lfAjun
tanent dediqui nés atenció, a pesar de l-es limitacions, a algunes güesl
tions puntuals.
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3.1.. DfCTAMEN SOBRE COVIPRA DE LIEDIFICT T Dtr- SR. BRUNET. SITIJAT

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

'r1. Comprar anb desLí a I'er<ecució de ltEquipanent Social, previst =
en el P.G.M.O.: per a acondicionar-hi una Residéncia df Aví,s5.en un solar=
edificat en P. Semi-Sétano, PlantaBaixa i Un pisr; de B7O m2, de superfí -
cie, situat al Passatge Bernat O1ler, propietat del Sr. Agitrstí Brunet i =
Rierar per un preu de dotze milions de pessetse, a segregar de la seva =
Finca Matriu, que respon a l-a següent descripció obtinguda per Certifica-
ció, er<pedida pel Registrador de la Propietat de1 Partiti-de Manresa:

FII\CA NA 4.766

Volum M6, LLLbre 1-09, fol 179, inscripció 1,5.
Descripció física: Camp regadiu (en I'actualitat solar) situat a Ia parti

da rrEra de 1'Esquerra-PassatEe-Bernat Oller" {abuda +
actual 1,.297 m2, amb edificació integrada per edifici=
de Base rectangular -P. Semi-S. - P.B. - 1, casa i jar
di i varis coberts.

Ternenatrs: nord- Terreny de Jaume Matarnala Rocabayera, Pedro Lovet i de N
Grau.

sud - Terreny de Juan Sanmartí.
est - Porció venuda a Josep Riera Flotats.
oest- Hereus d'Isidre Carné.

Títol: Escriptura de compra-venda atorgada per la Sra. Angela Aloy Jauman
dreu, i l-a Sra. Magian Matamala Aloy, a favor del Sr. Ag'ustí, Bru I
net Riera.

La finca está lliure de cárregues : eue puguin afectar lrefecti-vitat
de1 destí a que s'adscrj-u.

Atesa la valoració de lrArquitecte Municipal i sent a cárrec de ltA-
juntanent totes les despeses que es derivin de lratorgament i de Ia seva=
inscripció al Registre de la Propietat.

2. Declarar que la finca descrita és ltúnica que actualrent interes
sa a aquest Ajuntanent i per tant, declarar lfer<cepció Oe ticitació d'a I
cord anb lfart. 117.1, del Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octubre, per no és-
ser possi-ble promoure l-a concurrdncia en lroferta per I'existénci-a, en =
aquest cas, drun únic posseidor que és nfAgustí Brunet i Riera.

3. Facultar al Sr. Alcalde nar: ]a ei.rnatura de tots els documents
que calguintr.

EL Sr. Alcalde, exposa que lladquisició draquesta fincar per a equi-
pamentsr.és cosa antiga i contemplada en eI Pla General d'Ordenació Urba-
na com una part dels equipanents previstos per a l-a ciutaL, i que abarca=
tamÉé a la zona urbana existent al costa, encara que la seva adquisició =
ara no es contempla. És un edifici de sltuació iddnea per als barri-s, =
doncs és evident, que no es pot efectuar un equipament per a cada barrir=
sino que srha dranar a sectors més er<tensos. Támbé éé evident que no hem=
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de preparar aquests equipanents per a persones lnrajors, occlussivanent que
queden tencades dins, sino que a aquests equ hem de donar-los sen
tits alternatius, com pot ser per a associaci_ gue ocasi-ones intercan I
vis de persones de díferents edats i convertint-los en centres cívics dels
quals el que ara es projecte pot considerar-se pilot. Amb aquest equipa -
rnent es va cobrint el pla dtequipanrents d'aquest sector gue, en príncipi,
va tenir Ia guarderia, ara tindrá aquesta residéncia, i després un centre
de s$quiatría, peró no convé crear falses espectatives, doncs el que es =
fa ara, fonamentalnenb, és adquirir l|innnobler per a després anar execu -
tant les obres necessárj-es a rnesura que les disponibílitats eocnómiQ[ues =
h n  n o m a ] - a i v i n  i  n n Á a r  a m n ] ¡ ^ - -  ¡ - s m l . . Á  r ' l r -  ^r¡v ys!¡¡,sLg¿¡¿o i poder emplaqar tanbé al-tres serveis nn-rnicipals previstos
eom a serveis socials de base.

Realitzada votació ordi-naria fou aprovat eI dictamen. epr unanimi
tat.

4. URBANTSME:

4.1-. DICTAMEN PROPOSATN APROVACIO PROJrcTE OBRA EQUIPAIVIENTS AVIS.

Es va l1egir el dictamen, en el qual es proposava el següent:

"1. Aprovar eI projecte d'obra ordindria redactat pels Serveis Téc -
nics nunicipals, consistent amb lfacondiconanrent de lfedifici existent al
carrer Passatge Oller-Dos de Maig: per destinar-lo a Residéncia dfAvis i=
Centre Social de Barri, dracord amb el que disposa la Disposicíó Deroga -
tdria de Ia LLei 4O/L981, de 28 droctulcre, que ha derogat expressarnent =
l'article 1-32 del Text Refós dd la Llei de Réqim Local. de 24 de Junv de=

t J

"".¡
n ,

2. Aprovar el desglossat del projecte abans
fases:

a) Fase la, consistent amb les obres de l-es
i serveis comunsr p€r un pressupost protegible de

b) Fase 2é, consistent amb les obres de Ia
pressupost::de 4. 1-60.632 Pb".

esmentat en les següenfox

nlanfes O- 2-rcxter iors
26.770.806 Pb.

planta primerarper un =

Realitzada votació ordinária fou,aprovat el dictamen .per unanimi
]--]-
L A  L .

4.2 . DICTAMEN SOBRE CONTRACTACIO DIRECTA A FAVOR DE TCONSTRIJCCIONS F. VI-

Es va llegir el dictamen, en el qual es proposava el següetn:

'r1. Declarar lterccepció de licitació per rao de Ia quantia dracord =
amb lfart. 1a7-1 punt 4rt. de1 R.D.Llei na 3046/77, de 6 d'Octubr€, €r1 ==
concordáncia amb la Llei 40/81, i ordre de !2/11,/1981,, per la contracta-
ció de les':obres de millora de les escomeses eléctriques df aigiua, renova-
cions generals del grup de vivendes Lluís Argeñí de Martí i reparacions =
del bloc ns 1- (Fase Adesglossat aprovat en sessió plenária del dia 28 =
d'Abril de 1982), dtacord amb el projecte técnic aprovat en sessió plená-
ria del 28 dfAbril de 1982, i adjudicar-les a lrempresa CONSTRUCCIONS FRAN
CESC VIDAL, S.A. r per un pressupost de 12.864.994 Wr per ser l-a seva ofer-
ta la més ventatjosa per ltAjuntanrent de les requerides d'acord amb ltarE
417-2 de lresnentaü rR.D. Llei .
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c-administraLives i===
les obres de Millora =

2. Aprovar les condicions
técnic-facultatives que regiran
de les escomeses eléctriques i
vi-vendes LIuís Argemí de Martí
rantia definitiva de 5L4.600 Pts,
aprovat.

i reparacions del- bloc na 1, fixant una ga
dfacord amb el plec de condicons tipus =

3. Facult"ar a ltAlcalde per a la signatura de la docurnentaciói': ne--
cessári-a per Ia compli-mentació de I'ocpedient'r.

El Sr. Puig i Soler, diu que et dictamen que es presenta és e1 primer
sobre una série drobres de millora referi-des a les vivendes dtaquest Ajun
tament, que estan en venda i que han de suposar una inversió de fins 60 I
milions de pessetes, incluides obres drurbanitzacÍó que considera estaran
disposades per a la seva contractació en prdxims plens.

EI Sr. Sorinas Nogués, exposa que dies endarrera quan es plantejA =*
lrer<ecució d'obra, semblá que la xifra aconsellable de venda de vivendes=
ear sj-tuar-la entre el B0 i 9e/", d'aquestse vivendes i per tant demana que
se 1i informi sobre el número de vendes que s'han formatritzaL.

EI Sr. Alcalde, diu que en aquest terna poden considerar-se dues arees
diferents: una drea, la dradecentar les vivendes, tal i com correspol-l d =
tot propietari i que es el- que amb eI dóctamen d'arrui es preten i una al-
4- ' ^^  -^ r^ - . i , . ¡ -  ^  ' t
Lrci rererrqd ci res obrres dturbanització. Com la gent apuntada per a Ia =
venda-no arriba al percentatge previst, encara que aquest percentatge no=
te perque ser tencat Í, per altra banda, hi ha persones gue ara no poden=
comprar perd que han manifestat la seva voluntat de fer-ho posteriorment,
demana que 1a petició del Sr. Sorinas, q-iedi per a quan es presenti el =
dictamen referit a la contractació de les obres de l'area dos.

El Sr. Sorinas, insi-steix en coneixer el número de persones que han=
firrnat els contractes i el de les persones gue estan disposades a comprar
Ia vivenda.

El Sr. Puig, contesta que aproxi-madament són 60 les persones que ==
han firmat el contracte, de compravenda dels seus pisos de lloguer, exis-
tint de 10 a 12 casos de persones que han dit que no podien o no volien =
comprar i óa resta, de 15 a 20 persones estan enLre e1s que volen comprar
i no podran fins d'aquí a un temps, i els que han sol.licitat un altre =
tipus de finanEanent que, per implicar modificacions en les condicions de
venda, haurem dtestudiar.

El Sr. Sorj-nas exposa gue, a la ciutat li costen aquestes obres 30 =
milions de pessetes, i ademés perd les vi-vendes, perque no es una qüestió
que es vegi massa clara ja que en principi es digué que la gent estava =
disposada a comprar i enl¡virtut de ltelevat percentatge es feren uns núme
ros i ara, despréÉ Oet temps transcorregut queden 35 o 40 vivendes, sens6
resoldre i aixó comptant amb que l4Ajuntanent, haurá de fer obres drurba-
nització, doncs sino les fés no arribaria els 30 compradors, ja que per a1
que paguen de lloguer els inqrilins de ls vivendes, no necessiten compro-
netrefs anb compravendes. En tot cas, amb eI temps transcorregut, lrAjun-
tament no ha estat capaq de recupear aquestes vivendes, el que demostra =
una falta de previsió i de no voler resoldre els problenes rápidanrent. El
seu equip votará en blanc, perque no se li ha concretat el número de con+
tractes sr-ücscrits i 1a situaaÍó de les vivendes resultants, ni eJ-s nous =
números que hi hagi per preparar a la vista del resultat de la compraven-
da de pisos ni les modificacions que es projecten Íntroduir en els contrac
tes de compravenda.65156



El Sr. Alcalde, precisaqLle ltaprovació de
feeull res nés que eI compliment de lrobligació

7 4 ,A

a c  n r é q a n

^ ^ -  4 ' 7  . , ^ L ^  -  Íper l./ vot's a ravor emesos
Independent, i 4 vots en =

nent, ja sÍgui que les vivendes es venen com
que corespon a lrAjunta-

eg - I I t.)cn ren donqg és un=¡ r t  s v ! ¡

les edificacions decentsproblema qre afecta a tot propietari de manteni
i les vivendes hígiéníques.

El Sr. Perranon Carrió, manifesta que votará favorablement aquest =
dictanen, pergue recull 1a qüestió altres vegades plantejada, que difi
cilnent l'Ajuntament podria imposar taxes als seus propis ciutadansl per=
no mantenir en condici-ons les seves vivendes, quan eI propi Ajuntanrent no
complia amb les que són de la seva propietat. Evidentanent aquestes obres
< f h ¡ n  á a  F a r  ó h, -.rcara que una altra cosa diferent, sei¿i eI preu que srhagi
de pagar per les vj-vendes, i qn aixó possiblement discrepará de la propos
ta de ltEc¡rip de Govern.

Sotmesa la
pels grups PSC
blanc del gmp

proposta a votació, és aprovada
(PSC-PSOE), CiU, CC-LCD, PSAN i
del PSL-C.

4.3. DICTAMEN SOBRE APROVACIO INICIAL DEL PRO.]rcTE DIURBANITZACIO DEL CAR

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

"1. Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del carrer de I'A
potecari d'aquesta Ciutat, dfacord anb el que disposen els arts. 40 i 41,;
de la vigent Llei del Só1, L41.2 i 126 del Reglanrent de Planejament, 4 de1
Reial Decret 3/1980, de 4 de marE, i l'article 5 del Reial Décret LIei 6/
4981,, de 16 d'Octubre.

2. Aprovar lf obertura det tr¿imit dre><posició púUica de lf esnentat=
projecte drurbanitzacl..ó per un terminj- de quinze dies comptats a partir =
de l'endemá de la publicació Oe tfanunci pertinent en e1 Butlletí Oficial
de Ia Provincj-a, de conformitat anb el que dlsposen els arts. 1-28 del Re-
glanent de Planejanent i 4.1 del Reial Decret LIei- 3/L9BO, de 4 de nargr'.

El Sr. Puig, diu que la necessitat dfaproVar aquest projecte i l 'exe
cució de les obres *, quant es pugui, és imposada per la dificultat de =
circulació que exi-steix en els voltants del Pere III, per la xarxa de se-
máfors existents i amb 1'e><ecució dtaquestes obres, es possibilitará ltac
cés directe al centre de la Ciutat. eliminant la complexitat actual i pro
duint la descongestió del sector.

Realitzada votació ordinária i ratificant la proposta fou aprovat el
di-ctmaen per unanimitat.

4.4. DICTAMEN SOBRE APROVACIO DEL PRO.]ECTE D'OBRA ORDINARIA PER A T,A CONS
TRUCCIO DE NTNXOLS AL CEMENTIRI.

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

trAprovar eI projecte d'obra ordináría redactat pels Serveis Técnics=
Municipals, de conformitat amb el Reglanent de Policia Sanitária Mortuo -
ria i eI Decret 42/1981,, de la Generalitat de Catalunyar per a Ia cons
trucció de 51-5 nínxols en lrinterior del recinte del Cementiri MunicÍpa1,
amb un pressupost total protegible de 28.21-0.585 Pts, de conformitat amb el
que disposa la Disposició Derogatdria de la Llei 40/198L, de 28 d'Octubre,
que derogá I'art.. a32, del- text refós de la Llei de Régim l-oca1, de 23 =
d'Octubre de 1-955r!.
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Es realitzá votació ordinária del dic
mitat.

essent aprovat per unani

DICTAMEN SOBRE COMPAREIX A L.A SAIA DEL TRIBUNAL SUPREM EN EL

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

'rCompareixer, mitjanEant Procurador dels Tribunals, amb poder sufi -
cient, atorgat a1 seu favor: p€r aquest Ajuntament, davant la Sala =
Quarta del Tribunal Suprem, en el reucrs drapeL.lació interposat per En Jo
ge Soler Corominas, contra Senténcia dictada per 1a Sala Primera del Con--
tenciós-Administratiu de I'Audiéncia Territorial de Barcelona, en actes =
de1 recurs nQ 296/1981, impugnatori de lraprovació del Pla General drOrde
nació Urbana de Manresa'r.

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictamen per unanimitat.

DICTAMEN SOBRE APROVACIO PRO]ECTE DE PLANTACIO DE 526 ARBRES. A DIFE
IUTIAT.

Es va llegir eI dictanren, en eI qual es proposava ltadopció del se -
güent acord:

ItAprovar et projecte d'obra ordinária redactat pels Serveis Técnics=
nnrnicipals, per la plantació de 526 arbres a diferents carrers dtaquesta=
ciuÉ, per un pressupost total de 8.563.149 Pb, de conformitat amb lrarti-
cle 67.3 de1 Reglanent de Planejanent Urbanístíc, de 23 de juny de 1978r=
i Disposició derogatória de la LLei- 4O/1981, de 28 d'Octubre, que ha dero
gat o<pressament lrarticl-e 132 del Text refós de la Ltei de Régim Local,f
de 24 de juny de 1955'r.

El Sr. Puig Soler, exposa que aquesta plantació dtarbres es porta a=
l'aprovació Oet p1e, perque, encara que 1a ma drobravaarnbóárrec af fons
deI Pla drOcupació Cornunitária, l'Ajuntament realitza la compra dels ar -
bres, i ademés aprova un projecte técnic per a dirigir la plantació i que
aquesta no signri arbitrária. En e1 projecte es contempla la plantació en=
diver:sos carrers en les calgades, perd pernretent, en tot cas, lraparca
nent i- el recorregut peatonal previst en eI Pla General.

El Sr. Sorinas Nogués,;. exposa que aquest dictamen puja molts diners=
i que al no existir una Cornissió que intervingui en les decis ions, tot =
ho fa una persona, peró en tot cas el que ha de suggerir, és qre aquests=
arbres quan es planten es cuidin més que e1s de 1a Plaga Catalunya i que=
el Conseller-Delegat de Parcs i Jardins, procuri que els arbres visquin.

El Sr. Perramon Carrió, manifesta que aquesta proposta de compra =
dtarbres Ii senbla interessant, perque canviará la fescxnia dtuna série =
de carrers de la ciutat.

Realitzada votació ordinária i ratificant la proposta fou aprovat =
per unanimitat.
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5. SANITAT I SERVEIS

5.1-. DICTAMEN SOBRE CONTRACTACIÓ DTRECTA A

Es va llegir el dictanen, en el qual es va lradopció dels =
següents acords:

'f1. Declarar lfexcepció dd licitació per rao de la quantia d'acord
amb t'art. 117-1- punt 4rt. del R.o?ltei neilO+O/17, de 6 dfoctubre, eñ=
concordanEa amb 1a Llei 40/gt i ordre de 72/11/7981, per la contracta -
Ció de ]-es obTes dIADECENTAMENT D'UN T,OCAL DEL GRUP DE VIVENDES DE LA =
FONT DELS CAPELL,ANS, destinat als serveis nnrnicipals drAssisténcia So -
cial, dracord amb el projecte técnic aprovat en sessió plenária del 29=
de desernbre de 1982, i adjudicar-les al contractista PERE SOBRERROCA =
CAMPS, domiciliat al carrer de la Séquia nP 47, per un pressupost de =
1,.L14.793 Ptsr per ser la seva oferta ta més ventatjosa per lrAjuntanent+
de l-es requerides d'acord amb lrart. 117-2 de lfesmentat R.D.L1ei, a fi
nangar amb cñarrec a l-'ajuda econdmica rebuda de la Generalitat de Catá
lunya, per manteniment de Serveis Socials de base.

2. Aprovar les condiclons particulars econdmic-administratives i=
técnic-facultatives que regiran la contrac6tació de les obres d'ADECEN-
flAMENT DiUN LOCAL DEL GRUP DE VIVENDES DE IA FONT DELS CAPü-;LANS, desti
nat a1s serveis nnrnicipals d'Assisténcia Social, fixant una garantia dé
finitiva de 44.592 Pts., dfacord amb et Plec:de Condicions tipus aprovatT

3. Facr:ltar a I'Alcalde per a la signatura de Ia documentació ne -
cessária per a 1a complimentació de lrexpedi-ent".

El Sr. Alcalde, diu que aquest dictamen, té relació amb I'estudi =
que es porta en la Comissló de Sanitat, sobre una estructura possible =
dels Serveis Sociasl de Baser per a 1a qual cosa, la Ciutat, srha divi-
dit en quatre arees i una d'elles és, Ia que abarca aquest dictamen. No
és I'emplaqament del servei eI centre geográfic de lrarea, peró és 1'ú-
nic del que ara es disposa i existeix 1a previsió que si els Serveís So
cids de Base, es canvien de tl-oc, el loca1 pugnri destinar-se a altres I
serveis i usos drinterés púUtic.

Realitzada votació ordinánóa fou aprovat el dictamen per unanimi -
L - l
L A L .

5.2. DICTAMEN SOL.L]CITANT PJ. MTNISTERI DE SANITAT I CONSUM AJUDES ECO

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

'r1. Arnpliar la sol.licitud d'ajuda económica aprovada per acord =
plenári del 3 deii¡¡e.rsntlre de 1982, per a1 programa de creació d'una ==
unitat de control analític primari i una unitat dtinformació i educa
ció siutadana en matéria de consum, en 1.483.500 Pb, a fí draconseguir =
el 5O/" de I'import del projecte, establert com percentatge miixim al que
pot arribar la referída ajuda econdmica d'acord amb lrOrdre del Minis -
teri de Sanitat í Consum de 1-3 de Desenrbre de 1982, adoptant eI compro-
mís de finanEar e1 programa en la part no subvencionada en previsió de=
l-rexecució per al presenL exercici de 1-983.
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2. Facultar aI Sr. Alcalde per a Ia f
requereixin per a lrer<ecució de lranterior

de ouants documents es +
I

RÉ..," della'lectüra dfaquest dictamen, eI Sr. Alcalde; havj-a dit, =
qr". f incluir e1 dictarrrent, préviament llegit, dins de lfOrdre del Dia
sfhavia fet, pensant en que sfhauria resolt una consulta amb el Ministe-
ri de Sanitat i Consum, perd que al no teni:n-la així, no havia estat e}=
dictanen disposable amb l-'antel.lació suficient per al seu examehT p€r =
aixd deixava al PIe I'alternativa entre posar a la consideració del dic-
tanen, en aquest punt, per estar ja disposabl-e o deixar-l-o per al seu =
tr¿imit mitjanEant declaració Ofurgéncia, opLant-se per la lectura, debat
i votació en asquest punt, verificant-se a continuació Ia votació, per =
no haver debat.

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictanren per unanimitat.

6. DELEG\CIO DE PARCS JARDINS ESCORXADOR I CEMENTTRI :

Esi.va llegir el dictanren, en el qual es proposava el següent:

"1. Prendre el compromís davant l-a Generalitat de Catalunya, dfini-
ci-ar les obres de construcció i instal.lació de1 nou escorxador rnuinici -
pal abans de finalitzar-se el present exercici dracord amb l-es previsions
técniques, f inanceres i jurídigres de la Merndria de ltunicipalització det
servei dfescorxador en fase de conclusió i aprovació, aplicades l-es nor-
nes de }a Reglamentació técnico-sanitária, vigent sobre escorxadors.

2. Promoure formalnrent lrámbit comarcal del nou escorxador, conti-
nuant 1a gestió realitzada per lfAlcaldía i la Delegació del Servei Es--
corxador amb els Ajuntarnents de Ia comarca, per tal que aquests forrnalit
zessi-n el seu compromís dfestudiar conjuntametn 1es possibles formes dÉ
concert.

3. Facultar a lrAlcalde per a la slgnatura de la documentacro ne -
cessária per I'execrrci-ó dels acords anterlorstr.

El Sr. Perramon Carrió, diu que planteja com a qüestió l-a caréncia=
dtinfornnció sobre el tema de la nnrnicipalització dellrEscorxador i que=
per tant, votar quelcom que tingruri referéncia amb aquesta nrr.rnicipalj-tza-
ció, sense tenir 1a deguda informació, 1i sembla aventurat i votará en =
blanc.

El Sr. Alcalde, explica que es preten nrantenir }rEscorxador obertr=
doncs al no ajustar-se estrictament a les nesures técniques ordenades =
hauria de tencar-se i amb I'acord que es pcroposa es pretén manifestar la
voluntat de Ia Corporació de construir un nou Escorxador, iniciant les =
cbres aquesd any, peró sense que aixd vulgui dir que necessárianent s'ha
rri r la far an-^r̂---a quan aquesta voluntat Corporativa, és que l-tescorxadoF
sigui comarcalr gue s'obtinguin el major nombre dtajudes preci-ssament per
aquesta ci-rcumstáncia, i que es tingui obert lracüual fins que es dispo-
si del nou sense que posi impediments I'Administració a aquest funciona-
n-r"l1-

DfCTAMEN ADOPTANT COMPROMIS, DAVANT tA GENERALITAT, DTINICIAR LES==
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Sr. Bohigas Santasusagna, explica que trámit
estat llarg, peró que les diferents IONS

r y A A
6  * ?

de nn:nicipalitza
economtca. tec-

nica j- jurídica han completat el-s diferents treballs que han df incorpo,:=
de la societat que=rar-se a 1a Mendria. Ara sfha demanat la confo^rmítat

ha d'adherir-se al- conveni- i quan aixó es tingrui stefectuará la sessió =
definitiva de la Comissió de Wnicipalització, per a que e1 Ple aprovi =
la gestió en régim drempresa mixta.

El Sr. Perranon Carrió, pregunta pe1 no d'Ajuntaments que srhan in-
teressat en la integraciórcn ltEscorxador C#Onarcal i quins són aquests=
Ajuntaments, responent el Sr. Bohigas, que en aquest moment no disposa =
de ta relacÍó exacta, peró que hi ha diversos Ajuntanents que han enviat
lracord sobre I'interés a integrar-se en els serveis de lrEscorxador.

El Sr. Alcalde, diu que en aquest tema hi ha pressions fortes doncs
hi ha rnunicipis qr.re ho veuenl-cl-ar i altres que volen esperar fins a veus
re com s'estableix i funciona el servei per així evitar les qüestions que
puguin plantejar-se directanrent anb sectors afectats per la construcció=
drun Escorxador Comarcal i que estan radicats en e1s diferents nnrnicipis
que haurien dr integrar-se.

El Sr. Majo Lluch, diu que e1 seu grup no está en la Comissió Muni-
cipalitzadora perque al formar-se aquesta, el Ple li negá participació ivo
saberquan es fórnmá, plagos per Ia redaccié deila l4rnoria, si aquesrs =
plagos srhan acomplert o no, causes perque no han estat complerts i estat
de la gestió amb lrempresa privada; si trEscorxador no complia amb l-es =
condicions técníco-sanitáries s'havia dtaccelerar la tramitació í ara =
ens trobem que hem de funcíonar fora de 1a legalitat. Senbla eue flo ha =
funcionat el responsable qr,re ha assumit ltobligació que tot aquest trá =
mit sthagués acomplert.

El Sr. Alcalde manifesta que anb aquest dictamen, no es tracta de =
tapar::unes circumstánciesr per'les que pogués dir-se que no hi ha higie-
ne en lrEscorxador MUnicipal, doncs ha de quedar nrolt clar que les normes
mínimes higiéniques sracompleixen en lractual escorxador, per a que aquest
,funcioni, tal com pot acredltar-ho el Sr. Veterinari; sino que e1 que es
tracta és de trobar fórnules que facin possible que lrEscorxador, en =
Iloc de ser municipal sigrui comarcal i per aixó ho mdes greu no es nunici
pa1ítzar, doncs és cobrir una tramitació que prácticament está ja acaba--
da, sino que és com tenir els milions necessaris oer a fer 'l rRscorxador-
: ^

El:Sr. SecreLari intervé, dient que el notiu del retardamerht ha es-
tat. degrut a que sfha pretés arribar aI conveni amb la Societat i-nteressa-
da abans de presentar 1a Memória de l\funicipalització, doncs aI ser und =
Societat amb elevat nombre de socis, rés sfhaguera avangat anb tramitar=
la nn-lnicipalització, si després no srarribava alrConveni i draquesta forma
anb el conveni, será ja rÉs senzill obrir el tr¿imit de nrunicipátització.

El Sr. I\4*ajó, preq.rnta si a partir del dia 5 de febrer b.lEscorxador
lfunic.ipal, actual, hauria de tencar-se, responent e1 Sr. Alcalde que no,
doncs nosaltres insistim en que volem un Escorxador dornarcal i nou, ajus
tat a les normes técniques de Ia seva espécia, peró sense que aixó vul l
gui dir que lrEscorxador Municipal actual, s'hagi de tencar.

EL Sr. Ithjó insisteix en la seva pregunta i en la responsabilitat de
que té al- seu cárrec ta gestió del servei, clarificant el Sr. Alcalde que
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el que es fa és el
a nivell municipal
de tota la Comarca,
ser comarcal, peró

ja el tenim bé, peró que com
a éfectes de moure la canr,

{  4 0

volem tenir
actual, =
rfclientsrr

aquest escorxador ha de =
nou.

següent: manifestar que e1 tre Escorxador

adenés ho volem en un edifici

EL Sr. Majó insisteix:'de nou en que literalment en el dictamen, es =
fa constar que lfEscorxador no acompleix amb totes les nornes de carácter
técnic-sanitari, i per aixd el dictanen o srha de canviar o lrEscorxador,
segons el contingut srha de tencar.

El Sr. Perramon Carrió, diu que queda paten la situació de desinfor-
nnció que es té sobre ltEscorxador Municipal i demostra que no existeix =
comissió per a debatre els assumptes referits als diferents serveis muni-
cipals, pel que reitera lfercposició que abans ha fet, ja que tractar dels
aspectes de diferent índole basats en una lttlemória, que no coneix¡ r'ro ho =
jutja procedent: per la qual cosa votará en blanc, encara que pugrui dir =
que unlEscorxador ltunicípal $i serrbla bé.

El Sr. Majó Lluch, diu que el seu grup stabstindrA, ademés dels nro -
tius e><posats pel Sr. Perranon, per la circumstáncia que en el dicta -
rnen consta que l'Escorxador no acompleix les condicons higiéni-co-sanita-
ri-es, i encara que el compromís que es p$CIposa li sembla bé, no vol =
ser responsable draquesta falta de condi-cions técnico-sanitáries de lrEs-
corxador.

El Sr. Bohigas Santasusagna, dlu que lfelement que falta és la depura
dora, peró que tots sabem que aquesta depuradora, no podem instat.lar-1a,
perd aquesta fal-ta no afecta al control de qualitat del producte que srob
té en lrEscorxador, per la qual cosa, amb aquest dictamen, l'unica cosa E
que es diu és que volem un nou Escorxador Comarcal, i que desitgran iniciar
les obreis abans de final drany i despreé tenlm tot I'any, per parlar de =
com es fará.

El Sr. Majó, diu que des del dia 4-2-76, hi ha un Decret sobre Escor
xadors i gue quan enrraren en aquest Ajuntanent, tots sabien que sthavial
drarreglar lfEscorxador MUnicipal, i eI problema está en que el responsa-
ble del servei ha deixat transcórrer eI temps i no ho ha adequat; con
cluint eI Sr. Alcalde, que si A'Escorxador no es pensés donar-Ii cardcter
r-nm,arr-¡ ' l  nn l- inr lr i¡  ai-r iacl-a I  |¡¡nrd alrra éq n-- Y'IIOPOSa'

Realitzada votació el dictanen fou aprovat per 15 vots a favor dels=
grups PSC (PSC-PSOE), CiU i CC-UCD, i 6 abstencions dels grups PSUC, PSAN
i Independent.

7. SECRETARIA GENERAL:

7.1- DICTAMEN SOBRE COMPRA EN FORMA DTRECTA A 'IGISPERT. I I ,  DIUN EQUIP

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

rr1. Decl-arar l'excepció de licitació per rao de la quantia d'acord amb
Irart. 117-1, punt 4rt. del R/D.Llei na 3046/77, de 6 dfOctubre, en concor
danEa anb Ia Ll-.ei 40/81, i ordre de 12/11,/81-; per Ia contractació de I'ad-
quisició d'un equip de mecanització central de textos municipals Philipsf
5004, df acord anb 1es condiciong rlo l f crforra '''.esentada, que compren els=
seqüents el-ements:
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2 Unitats de disc flel<ibles
2 Teclats
2 Unitats de Pantalla
128 k. RAM per a cárrega de progranes
Processador Z-BO
Impressora QUIVIE (45 c.p.s. ) per
Sistema operatiu Pack III per un

un pressuposr oe
pressupost de..

1 .950.000 h
95.000 Ph
30.000 h
32.000 Pts

i adjudicar-la al contractista GISPERT, S.A. -Sistemes Informátics i de
gestió- (Provenza nQ 204-208, a Barcelona-36), per un pressupost toal *
de 2.L07.000 Pts, per ser la seva oferta la nés ventatjosa per i-tAjunta -
nent de les requerides dracord anb lfart. 117-2 de lfesnentat R.D.Llei
condicionant-se ltefectivitat del paganent previ informe favorabl-e de =
ltEnginyer Municipal, fixant una garantia definitiva de 84.280 Pb, de con
formitat amb éls tipus máxims de lrart. 82, del Reglanrent de Contracta--
ció de les edrporaciones Locals per a assegurar el compliment dels ser-
vei-s de garantia dt1- any.

2. Facultar a lfA1calde per a la siqnatura de la docurnentació ne -
cessária per 1a complimentació de lrercpeáientrr.

Realitzada votació ordinári^ i r¡1-ifir-rnf l¿ proposta, fou aprovat
el dictanen per unanimitat.

7. 2.DICTAIVIEN SOBRE CONTRACTACIO DE PERSONAL.

dictamen, en eI qual es proposava I'adopció dels se

Mesa per un pressupost de
Curs de fornració per un pressupost de

Es va llegir el
güents acords:
NC[4 FUI{CIONS

O CARREC sou
RETRIBIJCIONS PERIODE DE

VIGEI\CIA FINSP.EXTRES
CEIVIELL,AS PORTELI.,A, J.
SERRA SISQUELIA, F:
I\4CRERA SOLER, M.
GASOL ALMENDROS, J.M.
BADIA PUJOL, J.
TORRA OLTVERAS, A.
MAGRET PERPIÑA, J.
SERRA FABREGAT, M.A.
ZAPATA ARCOS, J.
MENSA CALS]NA, J.
ARJOM RIBAS. A.
FORADADA MARTTN, P.
I\AVAL COMAJUI{COsA, M.
IVIESTRES ANGLA, J.
BOSCH JORBA, D.
CAMPRUBI DUOCASTELTA, T.
CAMPS PRAT, M. Q.
coLELL VTDAL, M.
JIMEN]Z SANTACATI-INA, I.
LEON TOLOSA, J.M.
MASIP DURAN, R/
oBRADORS ESCALE, M.f.
PERAMIQUEL BACARDIT, M.
SAI\¡CHM ROBLES, A.
FONSECA FORTO, J.-M.
DALMASES ArcAÑIZ. F.

Enginyer 122.580 58.687 Q)
Enginyer 97.867 5e.687 (2)
Técn. Infor..105.364 5e320 Q)
Dir .Arx.  S.M 75.330 37.665 (2)
Sec. Conser. 78.792 46.656 (2)
cap Rer. Pub.78.792 46.656 (2)
Aparellador 78.792 46.656 Q)
A . T . S . 78.792 46.656 (2)
Ass. Social 78.792 46.656 Q)
Bibi l iotec. 20.655 20.655 (2)
Aux. Bibl.Xup12.000 12.000 (2)
Deliniant 59.696 36.1-80 (2)
Detiníant 59.696 36.1-80 ( 2)
Grafista 55 .000  31 .000  (2 )
Aux. Adm/GraI47.B32 25.223 Q)

il r n 47.832 25-233 Q)
rr t r  n 47.832 25.233 Q)

, ' ,  r r  rr  47.832 25.233 Q)
t t t r  n  4 7 . 8 3 2  2 5 . 2 3 3  Q )
?r rr  f  47.832 25.233 Q)
fr rr n 47-832 25.233 Q)
'r  n n 47.832 25-233 Q)
rr f r  n 47.832 25.233 Q)
f '  , ,  n 47.832 25.233 Q)
ff  r  f  47.832 25.233 Q)
rr r '  n 47.832 25.233 Q)

3L!2-a983
3La2-L983
3L12-a983
3La2-a983
37-a2-A983
3t-12-!983
3n-a2-1983
3A-12-a983
31-12-1983
3a-12-a983
31-L2-1983
3a-12-1983
3a-42-1983
3!-a2-1983
3A-12-1983
^ a  a ^  Á ^ ^ 4

5 L- I¿_ IYÓs

3L12-a9B?
31-12-1983
3L12-a983
31-12-1983
3L12-a983
31-12-1983
31-12-1983
3L-12-1983
31-12-!983
DeL 20-12-1982
aL 20-12-!98365163
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ROCA CARRIO. T. Programador

RUBIRALTA COSTA, X. Programador

PEREZ MARTINEZ; G. Enreg. Oades
PEREZ MARTTNU, E. Enreg. Dades
ANDREO GARRIC'OS, F. Aux.Adm.Gral.
ESCUDERO HEREDIA,C. Aux.Adm.Gral-.
ARMENC,OL NAVARROTN. Enreg. Dades
RAñITRO'VARA, M.S. 'r 'r

PROTTLLA C,ONZALMTT. f' il

DoÑATE CENTH.,LAS,M. Ass. Domíc.
IG-ESIAS BRLCARTTM.L. fr rf

LLORT CARRERAS, M. il ff

tsOSeH JORBA, R/M. rr fr

SALA FAINE, M.D.:  r t  ' r

SALA ARGERICH, M. EnCr. Vig.Culla
SAEZ CASADO, J. OrdenanEa
FONSECA FORTO, J.M. il

FENOLL,AR PERS, J. rf

L,ANZA COTILAS, A. ',

BENTTO MORALEJA, F. ',

COSTA POIVIA. A. II

s0.000
Horari de
s0.000
Horari de
275 Vs/h.
275 frs/|1.
47.832
47.832
275 W/h.
275 V6/h.
275 w/h.
47.832
47.832
47.832
47 -832
47.832
ss.000
40.529
40.529
40.529
40.529
40.529:
40.529

25.
Ba1 -3

2s.000
Ba1-3

25.223 (2)
2s-223 Q)

25.223 Q)
2s.223 Q)
2s .233 (2 )
2s .223 Q)
25.223 Q)
31_.000 (2)
2s .223 (2 )
25.223 Q)
25.223 (2)
25.223 Q)
2s .223 (2 )
2s.223 Q)

31-12-1983

3La2-1983

3Ta2-a983
3L-12-1983
15-1 a 31-*3-1-983
L5-L a 31-3-1-983
31"-03-1_983
3L-03-1983
31-03-L983
31,-1az-1983
31-12-1983
3L12-A983
31-12-1983
3La2-t9BA
31-12-!983
31-72-1983
3:,-1a2-1983
3L12-a983
3La2-!983
3La2-1983
3a-42-1983n.

\ ¿ )
h

(2 )
h .

AIVIIC-O FRESNO, M.C. Neteja
col,c[4 crRcuNS, B. il

GALTNDO SORIANO, M. ',

GARCIA SEC,OVIA, H. 'r

GAY IAZARO, A. ',

HERREROS PARRA, J. 'l

MAS PRAT, N. n

MINGARRO L,AFUENTE, A. II

NEVADO t4UÑü, n. 'l

PARRA SORIANO, C. il

PARRA SORIANO, r. "
de PEDRO RUBIO, F. rl

PToRNO GARCTA, M.M. " ,
RECASENS GttrTART, A.M.',
RODRIGUM ROCA, I. f,

SEGURA CAMr, T. fr

VEIA BERNARDO, M.L. 'l

RAMOS CAMACHO, f. 'I
RUIZ DURAN?,M.M. Cul.nera
ANDREVT VALL, M. 'r

AUTTLLO MIGUEL, M. 'r

CASTTLLO MARTN, M.R. rr

COBOS AGUILERAT C. rr

closA LEON, M.P. rr

DUQUE MONROY, B. rr

FERNANDEZ GARCTA, r. 'r

GARCTA @NZN-EZ, L. 'r

TGLESTAS NAVARRO, M. E.'r
MARTINU MEDTAN, M. I'

MARTTNEZ PEREZ, P. II

65164

"2. ContracLar, en régim laboral, pel període i per la retribució que s'in
di-ca, ai-xí com per 1es funcions o el cárrec que tam6e s'especifiquen, i amb ;
efectes de 1er de Gener de 1983, a les seqüents persones:

43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43.808 (2)
43.808 (2)
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .BOB (2 )
43.808 (2)
43 .808  (2 )
43.808 (2)
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43.808 (2)
43.808 (2)
43.BOB (2)
43 .808  (2 )
43.808 (2)
43 .808  (2 )
43.808 (2)

43. B0B
43.808
43.808
43.808
43. B0B
43.808
43.808
43. B0B
43.808
43.808
43. B0B
¿+5.uuu
43.808
43.808
43. B0B
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.808
43.BOB
43.808
43.808
43.808
43.808

31-12-1983
3La2-1983
31-12-1983
3La2-a983
3La2-L983
3L12-A983
31-12-1983
3La2-!983
3,-1a2-1983
31.-12-a983
31-12-1983
5 L- t¿- tYó5

37-12-1983
3La2-1983
3L12-a983
31-12-!983

Á ^  Á ^ ^ 4

5I- !¿- tYó5

3t*12-1983
31-12-L983
3!-a2-1983
31-12-1983
31-12-1983
31-a2-1983
3!-12-a983
3L12-a983
3:-L12-4983
31-12-1983
31-12*1.983
31--12-a983
3!-12-1983



?48

MORALES GUERRERO, J. Cuinera 43.808
GARCTA NAVARRO, R. n 43.808
MRENO MARTTNEZ, M. f 43.808
soRRosAL vrvEs, M.P. n 43.808
sosA FrDAtGo, P. n 43.808
VENAI\CTO DUQUE? R. II 43.BOB
zwL,A GARCIA, V. n 43.808
VII,AIT,tA GUITART, F. tt 43.808
oRRroLs ALSTNA, A. n 43.808
AL,ABERN OBRADORST M.L. tt 43.808
MARZO MARTjNEZ, M.C. n 43.808
CAPELL,AS FATJO, A. Cap Gestió B4-OB7
LAPü SCLIS, J. Escorxador 52-B1B
BRUN L,AHOZ, F. f' 52.818
LOPV BARCOS, A. 'f 52-B1B
oRTANOVAS COMALIONGA,J. 'r 52.818
TTf,RRA SANMARTI, J. 'r 52.818
LOPEZ MATAMOROS, F. ll 52-B1B
BAENA ROMERO, J. ll 52.8!8

FERNANDU SOTO, F.
PEREZ BARON. F.

MIRET COSTA, R.
PRAT SALDICH, A.
oRDOÑU MORENO, J.

43.808 (2 31-12-!983
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
43 .808  (2 ) , ,
43 .808  (2 )
43.808 (2)
43 .808  (2 )
43 .808  (2 )
e4.0e7 (2)
25.223 (2)
25.223 (2)
2s .223 Q)
2s .223 (2 )
2s .223  (2 )
25.223 (2)
2s .223 (2 )

31-12-1983
3La2-1983
3t-12-1983
31-12-1983
3t-12-1983
3t-12-1983
3!-12-1983
3a-a2-a943
3!-12*?.983
31-12-1983
31-!2-1983
31-12-1983
31-12-1983
31-12-1983
37-12-1983
3!-12-1983
31-12-1983
3!-72-1983

3. Contractar amb régim laboral: pel període i per la retribució que =
stindica, així com per les funcions o cárrec i amb c'l s efe¡-fas, que també sres
pedifiquen:

ENRIQUEZ LUPIANM, M.
GUILLAIV{ON BAUTTSTA, C.
Rros CREVTLLEN, S.
@qEZ MENA, A.
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Offtc. Paleta Del 1-1--1-983 al 31-12-1983
Ofic. Paleta Del 1--1--1-983 al 3La2-1983

Peo Del 1-1-1983 at 3t-!2-1983
Operari Del 1-1--1-983 a1 3L-03-L983
Operari Del 1-1--1-983 al 31-L2-a983

Heo
Operari
O¡perari
Operari

Aquests Oficials cobraran les següents retribuci_ons:

Sou mensual ..  . . . .  63,529 pts. mensuals
1- Paga de Juliol i 1- paga de Nadal5O.B77 pts. cadascuna.
1 Paga d' Octubre ...  6.703 pts.
tr Paga de part.beneficis a satis-

fer 1er. tr j-nestre .. .  30.235 pts.
Tbnmateix rebran una antiguitat a rao de 907 pts. mensuals per cada

bienni i L.814 per cada quinquenni.

Tbnt et Peó com els operaris cobraran, els següents retribucions:

Sou rnensual .. 53.895 pts mensuals.
1- Paga Juliol i 1- Paga Nadal .. 42.1_95 pti cadascuna
1 Paga Octubre . 6.703 pts
1- Paga de part. beneficis a satisfer 1er.

trinestre 28.273 W

Tanmateix rebran una antiguitat a raó de 907 Pts rnensuals; per cada bien-
ni i L.8L4 Pts per cada'quinquenni.

4. Contractar amb régim laboralr per la retribución, funcions o cárrec=
que srJ-ndiquen, i amb efectes L de gener de 1983, a les següents persones:
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Tbnt eI Péó com e1s operaris, cobraran

Sou nensual .. 53.895 Pb nensuds
1 Paga de Nadal i 1- Paga de JUliol de .. ... - 42.1-95 Pts cadascuna
1- Paga d'Octubre 6.703 Pb
1 Paoa rle nart. beneficis a satisf. 1er Trie.,28.273 W

Tánmateix rebran una antiguitat a rao de 907 Pb nensualsr per cada bien
ni i 1-.814 Pts per cada quinquenni.

5¿ Les Q-iantitats que srassignen en concepte de Pagues Extres, resse -
nyades en els apartats anteriors, stentendran en la part proporcional o ínte
gres, segons correspongui a cadascú, en proporció al període de duració Oet-
contractetr.

El Sr. Alca1de, diu que aquest dictmaen, té per objecte; com cada any
contractar al personal que es creu necessari per a1s diferents serveis i que=
com que ha de teni-r coneixement el Comité de Personal, aquest Comité ja te
infromació perq,re se li ha donat eI dia d'avui.

H., Sr. Martinez Ballester, exposa que encara que s'hagi dit que el Co-
mité de Personal tenia coneixernent del dictanen, el c¡re és cert és que no =
se li ha entregat la documentació a temps per a coneixer el seu parer. Per=
altra banda, el- seu grup no está d'acord amb que es contracti personal com=
enregistradoresr per un any, i- cobran per hores, quan te justificació la du
ració de Ia seva tasca, per a fe|ls-hi un contracte en condicions. Si s'a I
doptés el compromís de fetl-s-hi un contracte com ais ¡'l fres- el seu grup vo
taria a favor de1 dictamen.

El Sr. Majó Llucia, diu que quan es someté a aprovació un eontracte com
el drara, es va dir que s'estudiaria després, el seu contingut a l-a vista =
del ¡zolum de treball, peró ara es presenta una contractació igrual i sense =
que pugui deduir-se quin nombre dfhores treballen, ni sí estan asseguratsr=
pe1 que ni 1ega1 ni social-ment procedeix que l'Ajuntanent faci un contracte.:
per hores amb la duració d'un any.

Sotnés e1 dictamen a votació va ser aprovat per L6 vots a favor del-s ==
grups PSC (PSC-PSOE), CiU, CC-LCD i Tndependent, i 5 vots en btanc dels ¡: =
grups del PSLC i PSAN.

7.3. DICTAIVIEN SOBRE ADSCRIPCIO DEL FUI\¡CIONARI JOSEP MARTA SOLER. A LA PRE -
EN

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

'r1-. Adscriure a1 Sr. JOSEP-MARIA SOLER I CAMPS, a la prefectura de Grup,
en Banc de Dades, amb els drets i deures inherents al cdrec.

Aquesta adscripció tinCrá virtualitat a partir del dia de la seva =
presa de possessió en I'esnentat cárrec".

Realitzada votació ordinária fou aprovat el di-ctanten per unanimitat.

B. MCIONS DEL PSAN:

8.1.. REFERENT A TRAMETRE INFQRME TECNIC A LA GENERALIAT DE CATALUNYA I A T,A
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Es va llegir Ia Moció, en la qual es proposava eI següent:
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ft1. Trametre un infornre técnic anb documentaci topográfica dels lí-
mits de ltavinguda del riu, en aqeusta riuada, al Df,partament d'Agricultu
ra, Ramaderia i Pesca de la Genralítat de Cataluny{, per tal que pugui rE
visar lfestimació de les riberes del riu Cardenerr/¿1 passar pel terne dd
Manresa, ja que stha demostrat que Ia delimitació actual era incomplerta.

2. Trametre igualment aq:est informe técnic a 1a Comissaria d'Ai -
gües i sol.licitar la delimitació Oe la zona d'avingudes del riu Cardener,
al seu pas per Manresa, dracord amb el Decret 25.08/!975, de 1-B de setembretf

Llegida aquesta Moció, es passá a Ia 1ectura de l-fesmena..a la totali-
tat, presentada pels grups del PSC (PSC-PSOE), i CiU, que te e1 següent ' '=
text resolutori:

ItPunt Unic. Demanar a la Comissaria dfaigües del Pinineu Oriental, la
delimitació Oe la zona de vingudes dels rius Cardener i- Ii,lobregat al seu =
pas pel terme rnunicipal de Manresa, dracord amb el que disposa el decret =
2.508/1975, de 1-B de setembre.'r.

Pel Sr. Perranon i Canri{ que subscrigué la moció inicial, es manifesta
qr-re la finalitat de 1a moció, es aconseguir una delimitació de la zona afec-
tada per les avingudes dels rius Cardener i Llobregat, al seu pas pel terme
rnunicipal de Manresa, als efectes de prevenir les actuacions urbanístiques =
qle pogi.lessin promourers dins de la zona que es declararia i-nundable i com =
que el prinrer punt de la Moció, es refereix a l'estinnció de riberes, que =
són de titularitat púUlica, assumeix totalment lresmena a la totalitat pre -
sentada pels grups del PSC (PSC-PSOE) i CiU, per ajustar-se plenament a la=
finalitat essencial objecte de la seva noció.

Sotnresa a votació l-fesnena, fou aprovada per unanimitat.

8.2. REFERENT A FER UN TNFORME-PROPOSTA SOBRE INSTAL.L,ACIO TANQUES PUBLICI-

Es va llegir la Moció, en la qiral es propósava el següent:

rrQue en un plaE, de tres mesos, es facir per part dels Serveis Técnics==
Municipals, un J-nforme-proposta sobre els sectors en que podrarCinstal.lar-se
tánques publicitáries i les seves característiques. I a la vegada, un estudi
de les tanques instal.Iades actualment, concretant aquelles que al seu cnite
ri cal- suprimirrr.

El Sr. Perranon Carrió, exposa que en la moció queden forqa aclari.ts =
e1s motj-us pels que ,ba:presenta, doncs amb referéncj-a a les tanques publici-
táries, fins ara no hi ha haguL un altre criteri per a l-'establ-iment de les=
nateixes, eue el que s;r.assenyala en la sol.licitud dels particulars, en per
judici de lrestética de la ciutat, i de la circul-ació, per la qual cosa pre-
tenia que srestudiessin sectors per al- nou emplaganrent de tanques publicitá-
ries i la situació actual de 1es col.locades, ja que per a la concessió dta-
grestes Ilicéncies no ha de regir nonÉs et ciileri d'obtenció oe recursos =
económics per aplicació de la taxa corresponent.

El Sr. Puig Soler, diu que el criteri que regeix la Moci6, és bo, peró
que no es considera procedent votar a favor perque actualment, quant a =
cartelleres¡sfhan dissenyat pels Serveis Municipals unes dradequades, or1 =
algunes ja estan col.locades, i preparades altres per a substituir a les que
ja hi ha. Aquestes cartel-leres presenten dues cares, amb la finalitat que =
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una drelles es destini a la publicitat sotmesa a taxa i
vir per a utilitat d'entitats que no tinquin finalitat 1

?51

l- I altre pugui ser-
tiva. Sfestd prepa-

rant un inventari de.,.les cartelleres sotmeses a taxa per fa comprovar qui-nes te*
nen llicéncia i quines no en tenen, amb la finalitat We,iles que no en tinguin=
puguin dennnar-la i a lrestar regulats els aspectes de l-a col.locació, es podrá
dengar la ll icéncia amb ltobligació d'aixecar les tanques que no srajustin a =
lfordenanqa i les noves que es demani-n es sotmetran a aquest triimit.

El Sr. Marti-nez,'Ballester, diu que eI seu grup votard a fav.or, perque de la
Plocié i de f informe que s'ha donat es desprén la falta de legalització d'algru
nes instal.lacions: qtr€ alhora no compleixen amb I'OrdenanEa ni rnantenen krona =
^ ^ L A r . i  ^ -  r ^ -sDLsLruq, .=,,j-nt en compte tanrbé qtre 1a Moció representa una possibilitat dtes-
tudi d'aquestes deficiéncies.

E1 Sr. Perranon Carrió, diu que no entén comrsi s'está trebal-Iant en el te
ma de les cartell-eres i es pensa complir dins deI plaq, per que no sraccepta eT
contingut de la seva Moció.

E1 Sr. Ons POns, di-u que davant l'explicació que srha donat sobre lfestudi-
dró qrocli ront en relació amb la tipologia de les cartelleres i sobre lrinven=
f^-; '-¡^]^- ^xístents: per a comprovar l-tercisténcia de lticéncies, considera q:eL A I I  U E  I E J  E

la Moció presentada ja no te sentit.

El Sr. Perranon Carrió, considera que la Moció presentada te sentit, en =
ar¡nl- ¡] n] .- de complinrent fixat per a tres mesos, abans de cessar fractual ==
Ajuntanrent, i alhora perque aquest tenn fa temps que el va tenir plantejat en =
Urbanisne, encara que podia ser, que aleshores hi hagués tennes rnés prioritaris
neró or:e- cle totes formes mantenia la Moció.

Realitzada votació és refusada per 1-7 vots en contra dels grups rPSC (pSC-
PSOE), CiU, CC-LCD i Independent, i 5 vots a favor dels gn-rps del PSUC T PSAN.

9. I\4OCIONS DEiCTU:

9.1-. REFERENT A \2UT!> PROCEDEIXT FER OPERACIONS ADMINISTRATIVES EI\CAIVIINADES
A

El Sr. Ons Pons, diu que Ia Moció, no requereix nx¡lta o<plicació, doncs es
fr¡¡f¡ cimn'lñement, de demanar que stinstrumentin les mesures oportunesl per d=
que pugui modificar-se el Cens Electoral amb Ia finalitat que en les prdximes =
eleccions nn-rnicipals, puguin quedar rectifj-cats .els errors detectats i presentar
un Cens complet.

E1 Sr. Secretari intervé fent constar que les omissions i errors detectats
en el Cens Electoral, en les últirnes eleccions celebrades estan ja rectificats=
i així surtinan en el període d'ocposició al punfic del Cens que es produirá en
tre els dies 1-7 i 3L de Gener i durant aquest període es podran introduir les !
rectificacions i alteracions que sigiuin del cas, tant si no sfhaguessin incor -
porat en octubre com si són de nou sol.licitants.

Davant aquesta explicació, i sol.licitada ta máxima puJclictat per a lroc -
posició púUlica del- Cens electoral, la Moció fou reti-rada.

1-0. MOCIONS DEL PS[.C:

1.0.1-. REFERENT A ADOPTAR DIFERENTS MESURES
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Es va llegir Ia Moció, en Ia qual es proposava eI

rr1. Aquest Ajuntament,
els opositors que concorrj-n

2. Els nembres
del-Tribunal relatiu
quest Ajuntarnent, no

acorda la qratuitat dels drer<amen per a tots
a n  n r n n i a l . ¡ { -a proves per a cobrir p

de 1a Corporació, gue siguin designats per a formar part =
a qualsevol oposició per a cobrir places en propietat dra-
percebran cap renuneració per aquesta funció.

3. Els funcionaris en servei actiu draquest Ajuntament, que siguin desig-
nats per a fomar part del Tribunal relatiu a qualsevol oposició per a cobrir pla
ces en propietat d'aquest Ajuntament, sempre que la durada de les proves no ex--
cedeixi de 1a jornada laboral, no percebran cap remuneració per aquesta funció.
Si Ia durada e><cedís de la jornada laboral, setls agarantirá la quantitat míni-
ma fixada per llei.

4. Els funcionaris en servei actiu d'aquest Ajuntanetn que sigttiin designats
per a formar part de1 Tribunal relatiu a quálsevo1 oposició, per a cobrir pla.'=
ces en propietat d'aquest Ajuntarrrent, i que percebin complement per dedica -
ció exclussiva no percebran cap renuneració per aquesta funció, encara eue la =
durada de les proves e><cedeixl de Ia jornada laboral.

5. Eü-,s Í€mbers del Tribunal, en els g-rals no concori, cap de les condi
cions anteriors, tindran agarantides les q-rantitats fixades per l1ei, les die l
tes i desplaEaments que correspongui.

6. Les despeses motivades per 1a convocatória i desenvolupament de les =
oposicions seran a cárrec de 1'Ajuntanent".

EI Sr. Alcalde, diu qeu seria convenient disposar drun informe de Secreta+
ni ¡ narñr ró a]lrqr yLr.1us, Er contingut de Ia Moció afecta fonamentá,]ment al funcionariat., =
tant de Ia Secreta¡:ia General, com de les persones que venen de fora, i en aquest
cas donava l'opció aI grup que sulcscriu la Moció, per a defensar-la o per a dei
xar-la sobre la taula fins a di-sposar de criteris més váliOs.

El Sr. Martinez Ballester, diu que considerant que pot haver-hi algun pro-
blema en el contingut de la Moció, quant a afectació als funcionaris, entén=
que han de mantenir-se a lrespera de 1tinforme de Secretaria i que, en conse
qüéncia retiren els punts 1':L 2, referents a la gratuitat dels drets d'er<amen i
en Ia no percepció Oe remuneració, pels menbres de Ia Corporació qr" formen part
dels Tribunals.

EI Sr. Puig Soler, diu que davant 1a importáncia i delicadesa del tema de;
mana que la moció quedi sobre la taula, fins que sremeti- I'informe per Secreta-
r i .a Ganor: l

El Sr. Martinez Ballester, diu que en Ia Moció hi ha dues qüestions dife -
ranfq rrnr rafg¡ída als funcionaris gue evidentnent presten e1 seu treball per=

t  e r r s

la seva retribució professional-, ta decissió dels quals deíxen pendent, i una =
altra la dels polítics, dels quals consideren que no han de cobrar cap quantl-;-
tat per drets drexanen, perque no és una actuació ética a lraprofitar-se dfunes
quantitats que paguen persones que van desesperades buscant trebatl.

EI Sr. Gns Pons, manifesta que troba correcta I'er<plicació del Sr. Marti -
^6- ^o'A ^"o te les seves llacunes, doncs mitjanqant la seva argumentació arri
bari-em ala conclussió q;e' tampoc sf han de pagar:impostos. A ltacció de lrAjuntá
nent han de contribuir els gue generen despesa i per tant, deixant a pamt si=-
e1s polítics que formen part dels tribunals, han de cobrar drets drer<amen, €1 -
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cert és que declarar Ia gratuitat draquests drets i ocas la cárrega
seva despesa als fons municipals, incideix en supósi'rs legalitatr eue

representa

* /53

de Ia
hau -

demanirien de resoldre's en informe previ i d'aquí que el grup
tarnbé que la Moció quedi sobre la taula.

El Sr. Martinez Ballester, manifesta que aclararia que el President del ==
Tribunal és membre de 1a Corporació i que Cobra un 2ú/" déts drets dlexanen, ai-
xí com un altre 2ú/" eI Secretari, i el 45% eLs nembres restants: per la qual co
sa enten que no és necessari cap informe per a saber si els menürres de Ia Co$
ració volen o no volen cobrar, el qué la gent paga petrs drets drexarnen.

El Sr. Garriga Caro, diu que Ia postura del seu grup és clara, quant fa
referéncia a sous i que per tant en aquest cas, acceptaria per a votar a favor=
1a proposta del Grup del PSUC amb referéncia afs punts 1, í 2 de Ia Moció, que -
dant ba resta dels punts sobre Ia taul-a.

El Sr. Alcalde, diu que aI demanar que quedi la Moció sobre 1a taular no =
es pretén una evasió sind que es preh.dn donar resposta a la Moci-ó completa. El=
problema no está en el punt 2 sobre no percepció de drets dro<anen pels menbres
de la Corporació, sinó en la part referida a declarar 1a gratuitat dels drets i
de la forma que pugui afectar a 1a gent que vingtrj- de fora, pel que jutja més =
oportú un debat globalitzat i que quedi la Moció sobre la tau1a.

EI Sr. Alcalde diu qeu anirá a sotmetre a votació 1a decl-aració d'urgéncia,
obtenint-se en contra de Ia urgéncia 13 vots dels grups PSC i CiU, i a favor de
Ia urgéncia B vots dels grups PSLC, CC-LCD, PSAN, i votant en blanc el grup dels
Independents.

Amb 1a qual cosa, no havent-se obtingut el quórum necessari, no es declara
la urgénci-a en el debat de la Moció, quedant sobre la taula.

10.2. REFERENT A LIESTUDI TECNIC PER A DUR UN SEGUIMENT REGULAR DE LES INSTAL=
I.ACIONS SANITARIES A LES SALES PUBLIQUES.

Es va llegir la Moció, en la qual es proposava el següent:

ffQue els serveis técnics df aquest Ajuntament, estudiin 1es rresures de con
trol, necessáries, per a dur a terne un seguiment regular de 1es,instal.lacionF
sanitáries de les Sal-es RúOtiques de Ia Ciutat (cines, teatres, sales de joc, =
etc). per tal que acompl-eixin els mínims higiénics que la llei estableix.

Qle en espera d'aquest estudi técnic, es posi en coneixenent de les dife
rents sales públiques de Ia ciutat, la necessitat innnediata de I rar-cvnnlirnenf dE
les nornes legals que hi hagi establertes sobre la rnatéria.rf.

El Sr. Martinez Bal-Iestee diu qeu amb aquesta Mocié es pretén q;e 1es Sa -
les públiques, que tenen probelemes sanitaris per no acompli-r anb les normes le
gals mínimes puguin ésser corregides en base al-s informes técnics necessari-s I
per a que puguin adequar-se a aquestes normes sanitáries.

EL Sr. Alcalde manifesta que está d'acord amb el contingut de la Moció i =
que srassumeix per la Ponéncia de Sanitat, peré que en tot cas, les i-nspeccions
sanitáries no srhan de dirigir solsament als cinenres i sales púUliques, sino =
també a1s bars i que aquestes inspeccions sfintensificaran.

Realitzada votació ordinaria fou aprovada la Moció per unanimitat.
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1-0.3. REFERENT A LIES]UDI TECNIC PER A L,A, RECUPERACIO DE ZONA D'ARBRES DEI,

Es va llegir la Moció, en la qual,,-es proposava el

\
i
,:,1,1

"Qle stestudii en el termini més breu
recuperació de la zona d'arbres del Passeig
les riuades que van afectar a la Comarca.

possible les possibilitats de la =
del Riu: eue va desapareixer amb=

Qr¡e srestudii la possibilitat de canalització del riu Cardener, al pas=
per Ia ciutat, com a previsió de futurs augments del cabdal del riu, que pu -
guin afectar encara més lrestat actual dels narges del Passeigfr.

El Sr. Martinez Ballester, diu que aquesta noció está en funció de lres-
tat actual en que ha quedat eI Passeig de1 Riu, després de lrúltinn riuada, ha
vent*se perdut el petit bosc ja desenvolupat, que donava un carácter coñcr€t=
al Iloc, per la qual cosa ha drestudiar-se la imnrediata recomposi-ció, tot i =
sent conscients q.re 1a canalització del riu és dificil.

El Sr. Puiq Soler, inforna que a prÍnrers de desembre va tenir lloc una =
reunió dels repiesentains de les diferents comarques amb el President de la Di
putació, per a reparar el desastre de 1es riuades. i el Ple de a'l- Diputació e-
*aprová'diferents prograrnes d'aclua.iO, 

""9o"= 
ó7i"ri-i"i"-i-ü.üÁ.,ci"rr gue p9

den dividir-se en tres grups. Un pri-mer grup que comprendria les obres dtimnre
diata reposició de serveis indispensablesr per la seva urgéncia i et cost deTs
quals aniria a cárrec de la Diputació, amb Ia sola presentació de les factu -
res, la qtrantia de les quals, posteriorment gestionaria davant e1s organj-smes
qlle concedissin subvencions i en aquest primer punt estan incluides l-es obres
que srhan portat a terrne fins ara. Un segon grup comprendria les obres a er(e-
cutar que no tenen cardcter de tanta urgéncia i per,als quals havia de redac-
tar un projecte anb ta finalitat drobtenir surlcvenció i en aquest segon grup es
cornprenen entre al-tres les obres a que es refereix la Moció, doncs inclús en=
la canaliLzacií s'está avanqant per a presentar inunediatameÁt .r.r avantprojec-
te. El tercer grup comprén la reposició de coses espatllades i que han de subs
tituir-se, i en aquesc arup no ens afecta. Per taht considera que amb ta l4oci6
está dtacord, peró si' es vol mantenir i es passa a votació, el seu grup vota-
ria en contra per estar el contingrut de Ia Moció superat, segons srha infor -
mat.

EL Sr. Martinez manifesta que davant l'explicació donada pel Sr. Puig So
ler, retiren la Moció presentada.

10.4. REFERENT A LA, CONVOCATORIA IMMEDIATA DEL CONSELL DEL MEDI AIVIBIENT I PA-
TRII\4ONI NATURAL.

Es va llegir la Moció en Ia qual es proposava el següent:

trQue es convoqui, de forma innnediata, una sessió del C.M.M.A.P.N., per €
tal de debatre i prendre acords entorn als temes que pertoquin i en especial=
el que fa referéncia a IIPMES i a 'la orénaració d'unes Jornades sobre el Medi
Ambienttr.

EL Sr. Majó Lluch, diu que segons referéncies, I'ültima reunió del Con
sell Municipal del Medi Ambient, va teraür lloc eI 1O-12-81- i que aquest Con -
sel-l te molta importáncía, per a que no serl' convoqui, doncs hi ha rnolts pro
blenres a Manresa q-re ti afecten, com és e1 cas de ttLIPMEStrr eue fins ara conEi
nua igual i inclús avui mateix sfha produit una nova evacuació de fums,i el cás
de Ia celebració d'unes jornades del Medi Ambient. EI Consell te plantejats te
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mes sense resoldre, per no haver-hi reunions, la qual cosa
deficiéncia amb una actuació municipal- que no sfadapta a la
pació que tenia quan el seu grup estava en lrEquip de
teix en que, dtacord amb el reglament, es convoqui bén avia
comencin els treba11s.

EI Sr. Puig Soler, exposa que está en conctra de la Moció perque conside
ra que a qui li toca convocar el Consell, és el President, peró que pot, fer--
lo per prdpia iniciativa, o perque ti ho demanen e1s menbres del Consell, En=
eI mes de Febrer de a982, va haver-hi una reunió i en aquesta es quedá en que
es reunirien quan hi hag'r.rés algnrn tema important, ja fos perque ho presenta =
ltAjuntanrent o perque ho presenta algun membre del Consell. En quant al- tema=
de 'TLIPMES'|, ningú ha dit que estés resolt i quan sfhagi concretat quina és =
l-'actuació que es pot executar, es convocará el Consell. Er quant a les jorna
des del Medi Ambient, no han tingnrt IIoc, perque el propi Consell no les. va I
considerar, de moment, oportunes.

EI Sr. Alcalde diu quea-rpart de les actuacions del Consell, des de Sani-
r¡f <ra<l-i nra-pardnt un infornre sobre un treball realitzat pel taboratori de-
l'Escol-a Politécnica, que fa referéncia sobre e1 medi anbient de Ia Ciutat, =
en relació a sasos i pol.Iució.

El Sr. uajé Lluch, diu que hi ha dos ternes diferents, un és el referent=
a TTLIPMESil i lraltre referent a 1a responsabilitat de1 President de 1a Comis-
sió, que ha de funcionar, en aquest cas, segons el Reglament det Consell que=
hagi aprovat el Pte i que imposa una reunió trimestral, doncs el que no es pot
fer és crear un Consell i dir que no és necessari reunir-se, mentre que els =
nembres que ho integren ho sol.liciten, doncs ademés que aixó és impropi-, I'E
q-rip de Govern no vol- que portin temes sinó qle vol fer la seva própia polítl
ca. No te lracta de la reunió de febrer on diu que no es celebraran l-es Jorná
des de1 Medi Ambient i considera que si la reunió s'hasués celebrat tindrienl
I t acta.

El Sr. Sori-nas Nogués, exposa que les reunions del Conse1l, són impor
f¡n{.q ^o"'\'ñre no es te intenció de convocar-l-o per a no fer participar a la
gent. Si hi hagués voluntat de resoldre ho de I'LIPMESI|, en aquests tres anys
de gestió municipal, ja s'haguera buscat solució, encara que sigir-ri complicada,
i estem igual que lrany 1-979, eI que és com perque el President dimiteixi. Con
vé que la gent.,participi i sinó s'ha de dir a Ia gent quin és el sentit gue =-
te aquest Ajuntanrent sobre la particpació, doncs ercisteixen molts delegatsr==
peró e1s temes no es debaten i aixó comporta Ia inoperáncia. A Urbani-sme srHa
quedat en celebrar. una altra reunió la setmana vinent, sobre eI tenn de LIP-
MES, la qr,ial cosa demostra que no srha buscat solució i que si s'ha cornprat =
a1gún aparell, aixó no ha servit per a rés.

El Sr. Puig Soler, diu que tot el que afecta e1 medi ambient, ha de =-
debatrefs en e1 Consell i si lfAjuntanent hagués tingut algun tena concret, =
sobre e1 Medi Ambient, Ia reunió sthaguera fet, així com si algun menbre del=,
Consell hagués aportat algiun tema, peró considera que no és procedent fer reu
nions sensecontinguti que aixó no és participació. Quant a lrassumptedel
I'LIPMESTI, senbla que el Sr. Sorinas ja ho tindria resolt, peró és clar que eI

rL^ ^^^Lat no srha perdut, i el que passa és c¡,re, segons els i-nformes ju9uE D l rcr vd> Lc

'ld.in' ñ"ó óc disposa, la competéncia sobre el Medi Ambl-ent, no és occlus
municipal i que quan es demanen inforrnes als diferents Obganisrnes cada un =
d'aquests va donant camins que són dificils i que no estan molt cl-ars. No es
pot imposar obligacions a empreses com "LIPMES" i que desprésr per no estar =
clarament definida Ia competéncia, s'eliminin en via de recurs i que repre
sentari-a crear falses esperances a la qent.
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comporua una greu
tínia de partici-
. Per tant insis-
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EL Sr. Alcalde, diu que personalment, ha anat aI
de la Generalitat, anb un dossier sobre el tema formu
ltúnica cosa que es pot fer per part de I'Ajuntanent,

?5S

rtanrent d'Indústria
t la denúncia, que és
que I'aparell de cor

.  . a

recció j- sanció [i correspon a un altre Organisne, passa en Sani-tat alimen
tária. Consi-dera que l'Ajuntanent ha fet el que ha de
ficil, peró que no se li pot acusar d'inhibició.

fer i que el tema és di-

El Sr. Sorinas manifesta que no s'ha fet rés, a pesaríque el Sr. Alcal-
de ho digui, doncs des del dia 3-9-1-980, que s'iniciá el tema er"r,Urbani-slre, =
va haver-hi temps en una setnana per a definir les competéncies i si no les te
ni-a ltAjuntanent, passar-Ies a l'Organisrne que correspongués., peró no ha es-
tat així, si-nó que srhan fet molts infornes, peró sense decissió. Es juga arnb
la sa1ut de 1a gent qre viu al-s voltants de Ia indústria, i amb aquesta ac
titud es denostra la ineptitud i les poques ganes de solucionar els problemes
rn rc lc I t A ir rntanTent.

EI Sr. Perranx¡n Carrió diu que ara s'assabenta de la denúnci-a presentada
a Ia Generali-tat, doncs srha donat poca informació al ciutadá i a la prdpia =
Corporació que ha de conéixer com sractua i perqué sractua.

EL Sr. Sorinas, pregunta sobre eI tipus de denúncia que s'ha pres€fltatr=
davant quí, en quina data i amb quin contingut. Responent e1 Sr. Alcalde, que
e11 personalment havia entregat un ampli dossier per a que s'actués, aI Conse.,
ller dtlndústria de la Generalitat; i responent tarnbé el Sr. Puig, que fruitl
dr¡mroql-.a anf¡gvigla, Va Ser eI COntrOl sObre ltemiSSió de gaSoS qUe realitza
ren els Serveis d'Indústría de la Generalitat.

El Sr. Sorinas insisteix, en que no stha fet l 'actuació que corresponia=,
nar m'lf m,o es vulgui justificar i que la situació és greu com ho demostra =
a] fcl- rrrrc e] 5 límitS de tOleránCia en el meS cle irrm¡- .nre estan fixatS en 50u u  L v r u r u l ¡ v l q  s ¡ t  s r  r ¡ r g D  u g  J q l ¡ y ,  \ 1 u g  s J

hagin passat a 250.

El Sr. Ferramon, diu que si hi ha hagut proves que sfhan superat els tí-
mits m¿ixims amb aquesta gravetat, aquesta informació fra de pdclicar-se, aixé
com totes les actuacions que ha portat a terme aquest Ajuntanent, per d Q[u€=
es coneixin pels interessats.

El Sr. Alcalde o(posa que ell no pot anar a precintar lrempresa, en base
a un infofine, que hagi obtingut utilitzant els propis nedis existents, sinó
mra a] nrra nnl fer és presentar la seva análisi i eL seu pIa dractuació, per
a que altres organismes ho contrastin i actuin, perque tenen competéncia i
medis i entén que és més propi posar mesures que no precintar, encara que si
gui més rápid.

El Sr. Sorians, insisteix en que no es tracta de canviar les coses, sinó
ñ,6 óc frr¡f=, drobligar a l'!:empresa que introdueixi mesures correctores per
a que funcioni adequadament.

El Sr. Martinez Bal-lester, diu que si el Consell del Medi Ambient, ha-
gués celebrat reunions i el dossier s'hagués portat allá, per al seu coneixe
nent, ara no es produiria aquest debat, peré sembla que el Consell no ho co-
neix i Ia Ciutat tampoc i que el que interessa, és que es faci púntic per á
que es coneixi corn está el tema i- lfactuació de ltAjuntament, i- tal vegada Ia
puJclicitat draguesta actuació serviria de control per a la própia snpresa.

El Sr. Puig So1er, di-u que si complir és donar I' informe a la publi-
citat, evi-dentment aixó no srha fet, peró lrinforme el coneixrla Cornissió =
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drUrbanisme i I|AAW Carretera de Santpedor, i ara que de tres infor-
mes estem pendents de f informe jurídic sobre possibilitat factuacióramb el fi
que quan ho tJ-nguem,es pugui difondre i discutir eI punt
ció més convenient.

Stonesa la proposta a votació és refusada per 14 vots en contral €rflesoS =
pels grups del PSC (PSC-PSOE), CiU i Independent, havent obtingut 5 vots a fa-
vor de Ia Moció, emesos pels grups del- PSLC i BSAN, 1 abstenint-se els 3 repre
sentants de CC-UCD

1-0.5. REFERENTA I,A CONVOCATÓRIA D'UN PLE EXTRAORDINARIDEL MES DE FEBRER PER
LA TTO POR

Es va llegir la Moció, en Ia qual es proposa el següent:

'rQue es convoqui, dins 1a segona quinzena del mes de febrer, una sessió =
e¡<Lraordinária del PIe draquesta Corporació, on es faci un debat sobre la ges-
tió portada a cap per I'equip de govern duranL lrany a992tt.

El Sr. It4ajó Lluch, diu que el que es proposa en aquesta moci-ó, no és cosa
nova, ja que al finalitzar un any de gestió nn-rnicipal, es fa un debat sobre =
aquesta gestió amb els punts de vista,de lrEquip de Govern i de I'@osició, =
proposant el mes de febrer per a poder-se preparar, doncs es considera que =
aquest debat seria important, perque correspondria a 1a gestió del mandat cor-
poratiu conplert.

EI Sr. Alcalde considera que aquest debat no és eficaE, doncs ltEq.rip de=
Govern, dirá que ho ha fet molt bé i ltoposició que molt malament, i així s'a
cabará perque en e1 PIe ens coneixem tots i la ciutat no coneixeria nés que Ta
referéncia que podria donar Ia premsa. Seria millor t¡n debat radiofónic, per-
que te nés difusió. Enten que més que de tancanent druna gestió es tracta de=
1r obertura druna campanya electoral.

El Sr. Puig Soler, diu que eI debat és estéril, i així es va dir en algun
nredi de conunicació quan va tenj-r lloc un altre debat similar. Les actuacions
de ltAjuntanrent es coneixen i el millor és que lrEquip de Govern faci un ba-
lanq de la seva actuació i que ho publiqui i l'Oposició que er(erceixi el dret
i e1 deure de criticar, que li cornespon. Una altra cosa, seria que es preten
gués fer un programa i es debatís, podent introduir-se esmenes, peró en aque3t
cas ho fet, fet queda i no es esnrenable.

El Sr. Ons Pons, nnrnifesta que un debat com el- que es pretén no aportaria
rés positiu, doncs serien criticables per ltOposició, corn és la seva obtigació
per no estar d'acord, les coses que no sfhan fet, perque no s'han pogut o per-
que *, oferien diverses alternatives, i I'equip de govern es limitaria a defen
sar el que srha fet i el perqué de les coses que no han pogut fer-se i l'oposT
ció donaria e><plicacions de com srhavien drhaver fet 1es que no ho han estat.-

El Sr. Martinez Ballester, diu que sembla que es confon la finalitat pre-
tesa, doncs eI debat no hauria de servi-r només per a que ltEquip de Govern, de
fensés que ho ha fet tot bé, i que I'oposició ho fla fet mal-ament, sinó que ser
viria per a que eI propi Equip de Govern, amb els elements positlus que pogruéF
aportar lroposicié al debat, en tragiés les seves própies conclussions dfactua
ció i pogués tenir prespectives. El debat evidentnrent ha de fer-se ara, perqud
si- es queda per a després de la campanya electoral, pot ser que no estem en =
aquest Ajuntanetn.
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la rádio,
electoral

positiu o no, doncs si és positiu el- marc adequat. és lfAju
i si no és positiu, perque considerem que es Lractaria de
per aixó hi ha els partits.

El Sr. Perramon Carrió, diu que sense esperar grans conclussions, considera
q;e el debat pot ser positiu si es fa amb voluntat constructiva, encara que cada
grup es quedi amb la seva opinió, peró que en tot cas és favorable a aquest de-
bat, entenent que és més interessant en el Ple que en la rádio, perque aquí es .=
pot veure lropinió de tots e1s regidors, encara que després, en 1a part que si--
gui, pot retransmitir-se.

El Sr. Majó Lluch, manifesta que si- anar a la r¿idio, signifi-ca que el debat
es fará per Arees entre e1 responsabte de I'Equip de Govern, i l{oposició, en =
principi, no és contrari a que es celebri així, doncs el seu grup ha estat ssn -
pre favorable a fonentar ltassisténcia pública als plens, i que inclús és cele -
bressin f,ora de I'Ajuntanent, peró si el debat no es pot fer així, al menys qrre=
es faci en ltAjuntament, cioncs sinó enten que l'Eqrip de Govern, es nega al debat
o que te por a fer-lo.

El Sr. Alcalde, respon que si tinguessin por, el debat que han drafrontar és
el que será ineludible, dins druns mesos al carrer, peró que respecte a aquesta=
noció, la postura, és la que es manté per I'Equip de Govern i aquí ercposada, en=
el sentit que pot fer-se debat per rádio, entre responsables de cada drea j- dra-
cord a uns tenes i a un procediment que es podrien fixar préviament.

Sotmesa a votació Ia Moció, és refu=¿d¿,per tretze vots en contra; €ffESos=
n a t q  n n r n q  r l a l  Puyr vu' SC-PSOE i CiU, havent-se obtingut 5 vots favorables dels grups =
del PSLC i del PSAN i produint-se 4 abstencions dels grups de I.CC-LJCD i Indepen-
dent.

1.0.6. REFERENT A INICIAR ACCIONS LEGALS PERTTNENTS EN RET,ACIO A i,A GESTTO DEL =

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

rrlniciar l-es accions legals perti-nents, d'acord amb lrinformer per ta1 que=
en el plag més breu possible la gestió de líesnrentat Teatre reverteixi- a l'Ajun
tament, abonant, en el seu cas, la indemnització que pogués correspondretr.

EI Sr. Majó Lluch, diu que aqLrest dictamen, es produeix a conseqüéncia --
rir,,n ¡]rra oel qur:al es demanava un inforne sobre la relació existent entre =u ! v t  I

aquest Ajuntament i una empresa per a utilitzar el Teatre Conservatori, i com en
tenen que I'informe está molt né i srofereixen accions legals per a aconseguir ?
la reversió Oet bé aI domini municipal, proposen que aquestes accions srer<erci -
tin el nés rápidanent possible.

El Sr. Al,calde intervé dient que Ia intenció de la Moció, li sembla bona, -
na'A ^' 'o a] seu preu és i-ncalculable i entén que en aquest tema hi ha dues vies,
una la de les accions 1ega1s de lrinforme i en el que no consta el preu de 1a in
demnització i I'al-tra via és la de la negociació amb lrempnesa que te eI Teatrel
Conservatori. En tot cas slha de valorar qué faria ltAjuntanent amb el Teatre =
conservatori, si el portaria en gestió di-recta, on llavors hauría de tenir mo1t=
clares les línies a seguir, o se 1i adjudica la gestió a una altra empresd, ol'l=
al-eshores podriem repetir les circumstáncies ara ocistents. La via de les nego -
ciacions amb I'empresa és la que s'ha emprés amb la finalitat dtarribar a un con
fr.a¿-ra nrrt lruscant solucions positives per considerar que no és adequat exgcut-ar
1es simples accions legals sense valorar les conseqriéncies. En tot cas entán que

n  r  ¡ l n .
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si una rnocio així, la portés ltEqr,rip dd Govern, séria
alternatives.

r per no oferir

El Sr. Majó Lluch, diu que celebra que aquestes negoc$acions ss|{'ni-' '-
ci-in" doncs ta Moció presentada fonamentalrnente tendeix, alque sf afavoreixin=
aqr:estes negociacions, peró tota negociació ha de fer-se amb el,máxim de for-
Ea a favor i, per tant, inician els trámits legals donaria nés forqa a I'Ajun
tament. En quant a la indemnització li se'nbla que no seria molt fort i que ;
costaria poc, o fins i tot rés, si es porta bé l'acció, peró el que es pretín
per l'EQuip de Govern, és fer negociaci-ons sense contar arnb I'Ajuntament i =
sense q:e ho sápiga la CIutat, amagant el tema en lIoc drenfrontar-se amb les
persones que hi són al darrera del contracte.

El Sre. Ons Pons, diu que senbla que el- Sr. Majó, te unimon mágic, feliE
i reduit, peró que ha de portar números fets i demostrar que Ia resolució d'a
quest contracte no, costará diners. Hi ha en tota negociació interessos i hal
de saber el Sr. Majó, que sfha de negociar ant¡ habilitat i que lrestratégia =
no ha de divulgar-se per a facil-itar-se-la a la part contrária, doncs evident
nrent el Sr. Majó, no denenrd a la part contrária que ens nostri l-a seva estrá
tégia, peró sí es reservará el dret a criticar després, perque hem portat rnal
lanent les negociacions. En tot cas com que li fa por que Ia indemnització cos
tará nclts diners, demana que lrassumpte quedi sobre la taul-a.

El Sr. Uajó t luch, diu que el que ha dit el Sr. Gns, es pot aplicar a =-
lrEquip de Govern, doncs si diu que 1a indemnítzació costará molt, que ho de-
nostri. Hem¡de recuperar un bé de servei pú¡tic i el difondre aouesta intenció
és posar-lo en.o.,"i**"nt de I'opinió pútfica i si l 'opinió púnfi-ca abunda
en el nostre criteri, pot crear-se una corrent favorable que ajudi a resoldre
1a qüestió.

Et Sr. Perranon Carrió, diu que hi ha precedents de negociació realitzada
per aquest AJuntament, des de posicions de forqa corn és lrexpropóació i consj--
dera que tamÉ per a la resolució d'aquest contracte han dtutilitzar-se els ele
ments de forqa que produeixen els instruments legals que pot disposar I'Admi --
nistració.

EI Sr. Alca1de diu qeu una cosa és acordar la rescissió del contracte que
es ncriri fer ara mateix, i una altra diferent i nés complicada que seria la de
determinar quina fórmula dtaplicació utilitzaria lrAjuntanent, per a gestiénar
el teatre Conservatori i quina seria l-a seva política, doncs si- l-a gestió se =
li encornena a un parti-cular, 1es condicions d'aquesta gestió han de fer-se hÁ
per la qual cosa proposa que la Moció quedi sobre la tau1a.

El Sr. Majó Lluch, diu qeu ara srassabenta que ltEquip de Govern no te po+
lítica per a1 Teatre Conservatori i entén que la política ha de ser acabar amb
el monopoli existen! que afecta no solament a aquest sector de lrespectacle, =
sind que tarnbé a I'área de Cultura

EL Sr. Alcalde, insisteix en que en aquest assumpte hem'de trobar sortides
reals i solucions adequades per Ia qual cosa no diu que no vulgui resoldre-hor=
sinó que eI que vol és resoldre-ho adequadament.

El Sr. Martinez Ballester, manifesta que tots estavem segurs de ta comple
xitat del tenn i per aixó es demaná informe previ i pensa que f informe en€sl
obre possibilltats d'actuació. Sn unes jornades de Cultura, un mernbre de la =
1'nma-¡¡iÁ es comprometia a actuar en el tema del Conservatori perque ja es
tenien els instruments adequats, Ia qual cosa l-i senrbla que no hi ha voluntat=
dractuar, i que si el procediment és llarg ja es pot comenqar, sense que per -
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aixó lfempresari deixi de fer Cinema
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i  m ra  q  | ' i  n1_anf  i  ran ] jar de nou el con-

A proposta del Sr. Alcalde i
bre la taula, es sotmet a votaci-ó
en contra draquesta declaració 1-7
LCD i Independent i obtenint-se a
PSLtr i PSAN.

havent-se sol.licitat
del Ple la declaració
vots ernesos pels grups
favor de lturgdncia 5

quedi la Moció'''so -
d' urgérncia obteninfu-se=
del PSC-PSOE, CiU, CC-

vots, dels grups del =

No havent-se superat la votació per a Ia declaració dturgéncia, la MOció=
queda sobre la taula.

1O.7. REFERENT A I-A CREACIO DIIJNA COMTSSTO ASSE.S.qORA PER T,ItrSTIII ]T NIAqqJMPTF]q +

Es va llegir la Moció, en la qual es proposava el següent:

r'1. Crear la Comi-ssió Assessora, encarregada d'estudiar aquells assumptes
que tingui-n relació amb l-a venda fora d'un establinent comercial permanent. =
Aquesta Comissió ha drestar formada per ltAjuntanent, Ia Cambra de Comerq i In-
r th ' rc { - r i  ¡  a ]  <uurulrqr s¿D Conerciants, els Venedors ambuLants i Veins, tal com preveu lfart.
24.2 de lrOrdenanga Municipal Reguladora de la venda fora drun establinrent co -
nercial permanent.

2. Prendre mesures que calguin, a fi i efecte qt,re els venedors pugluin fer
ús del dret referent a ocupar per un altre comerciant: gue obtingurés el-corresp
ponerot permís, eI l1oc que quedés Iliure, un cop transcorregut lihorari dfi-nstal¿
lació; el qual es preveu en lrart. 9 de lresmentada Ordenanga.

3. Modficar lfart. 1-8.2 de lresmentada OrdenanEa, pe1 que fa al termini =
de presentació de sol.licituds assenyalant com a dat d'inici eI L5 de novembre=
i de finalització el 1-5 de desenrbret!.

El Sr. Sorinas Nogués, exposa que la proposta va encamj-nada fonamentalment
a fer complir ltOrdenanEa que el mateix Ajuntanent ha aprovat i a regular l_a con
cessió de llicéncies. En primer lloc ioavia de funcionar la Comissió essessord,=-
que per a aixó srha creat, i que on diu que s'integrin veins, hagi de dir Asso-
ciacions de Veins. En segon l1oc que lrordenanEa es compleixi i es reguli alguns
usos del mercat., com el que s'hagi de fer amb e1 venedor que a les nou del matí
no ocupa el seu ]Ioc. En tercer lloc millorar el procés de concessió de llicén-
^ ; ^ ^  ^ ^ , , - r ^\--Ls> curuclr->, pe€que els titulars de les llicéncies no les han tingir.rt el dia 1- de
l -anor nór l  r¿r !---y*.: havia temps per a sol.Iicitar-fes fins el dia 31- de desembre ante
rior i malgrat que els funcionaris han treballat bé. Er quart ll-oc reconsiderá
áa inviabititat de I'existéncia de tres nercats en el mateix dia. Per tant pre-
grunta al Conseller-Delegat de Mercats que quantes llicéncies s4;han donat en ==
aquests Mercats i com funcionen aquests.

El Sr. Bohigas Santasusagna diu qr-re aI seu judici, no ha estat necessdria=
aquesta Comissió Assessora, dones si en els mercats hi ha hagut algun pr:oblema=
ha estat més drordre que strlostanciasl i que escapen aL coneixement d'aquesta Co
missió Assessora. En quant a l-a col.locació dels venedors, e:; situen en els :
llocs, e1s que tenen llicéncia i tots loan tenen el- seu lloc assegurat, per la =
qua& cosa no poden col.locar-se altres. Referent a l-es sol.licituds de llicéncies
h ¡  r l a  A i r  a t ¿,¡u ue *'. euc tots esperen fins a ltúItim dia per a sol.Iicitar-1a, per la qual
cosa tencar e1 plaq abans del 31- de Desembre, rénréqént-¡ri^ rln inconvenient. En
quant at nombre de tticéncies,-"{Jnl-i"" ;i";$;;";"il;-;": existeixen r¡7 en

6 S ttZuZt""t 
dels r-¡nall ¡nc ? an 6f Xup i cap a la ttBalconadatt.

REFERENT A I,A CREACIO DIUNA COMISSIO ASSESSORA PER LIESTUDI E'ASSUMPTES =



El Sr. Sorinas Nogiués, diu que sembla que e1 Sr.
aI mercat i que te un concepte impropi del que és una
per a fer-la complir. En eI Mercat hi ha problemes de
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eller-Delegat no va
r 9U€ S€fV€1X=

vendes i de circulació, peró el Conseller-Delegat no
itat, de control de=
viu, sinó qre els =

viuen eils funcionaris. Sl a I'OrdenanEa es diu que ha tercisti-r aguesta Comis
sió, sfha de crear, i si ng es nrodifica l'Qrdenanga. En eLs nercats hi ha =
llocs vacants, perque no srocupen i si a les nou del- nratí quedaven llocs buits,
poden ocupar-los altres persones que vuinguin a vendre. Q¡ant a lfatorga -
nent de Ilicéncies, lfAjuntanent ha de donar-les abans del dia 1, doncs d'a
questa manera en que srha fet ara, resulta que en ltúItima permanent srhan =
aprovat les lIicéncies i els venedors han dernanat dies de venda, anb el eue =
es demostra 1a ineptitud de les persones que exerceixen responsabilitats con-
cretes en aquesta área.

El Sr. Majó Lluch, diu que está molt sorprés perque observa que aquí s'a
proven ordenances i llavors es diu que no fan falta ni es compleixen, i per f
aquesta via arribarem a la conclussió que el complirnent o incompliment druna=
OrdenanEa, dependrá del gnrst del responsable de l'área i ens rrourem en un canp
sense seguretat jurídica i amb la gent indefensa. Creu que les coses s'han de
prendre serianetn i sinó s"*ha de discutir de les responsabilitat.s

Et Sr. Sorians, intervé dirigint preguntes concretes sobre i-nstal.Iació=
Ce venedors en e1 nercat que són contestades pel Sr. Conseller-Delegat del Ser
vei i aI persistir a f i-nterrogatori el Sr. Orns i Pons ho interrompej-x dema -
nant que el Sr. Sorinas Nogués, es llegeixi ltOrdenanqa i així srevitaran els
i-nterrrogatoris, a 1a qual cosa respon el Sr. Sorinas Nogués, dient que e1l ja
se lfha llegida i que potser el que no se lfha llegida és el Conseller-Dele
gat, per la qual cosa conclueix dient que ha demanat dos punts concrets de com
plimetn de lfOrdenanqa i que si no es pensa complir, que es nodifiqui aquesta!
l .)rrlan¡nz¡
v !  v v ¡  ¡ v . ¡  ¡ v s .

Et Sr. Martinez Ball-ester, diu que es inrcomprensible la si-tuació que es *
rnanté, doncs la Moció no te altra idea que pretendre que lrOrdenanga es complei-
xi o sinó que es rnodifiqui, doncs actualment el propi Ajuntanent no compleix =
anb el seu propi- acord i més bé el que sembla és que es persisteix en el crite-
ri de no aprovar rés de1 qr-re es presenta a l'Oposició.

Sotnesa a votació, la Moció, es refusada per 12 vots en contra emsos pels
grups del PSC-PSOE i CiU, havent-se obytingurt 9 vots a favor de la mteixa, eme
sos pels grups del PSI-C, CC-UCD, PSAN i Independent.

1-0.8. REFERENT A QUE S'ASSEGURI L,A PRESEi\CIA DEL GUARDIA DE BARRI.

Es va llegir Ia moció, en 1a qual es proposava el segiient:

ttQJe es prengr.:in les nesures adients per assegurar la presénci-a dtuna mane
r¡ afar-f.i¡a de1 Guárdia de Rarri, a les cliferents barriades de la Ciutat.

Q:e de no ser possible, aquesta preséncia per deficéncies en la dotació =
del personal de 1a Guárdia Urbanar eue es prnocedeixi d'inrnediat a la convocatd-
rir rla la< nfac6s vacants existents: o d lraugment de ]a p1antil1a de personal=¿ v 9 I J

de ser necessarirt.

Et Sr. Sorians Nogués, er(posa que en el mes de Setenbre, formuld pregunta=
referent a lraplicació del Servei del Guárdia de Barri, al qual tot lfAjuntanent
1i donava nolta importáncia i qeu comengá a funcionar, peró després, al ressen-
tir-se el servei, preguntá aI Sr. Gns i Pons, per aquesta deficéncia, donant-li
la contestació que responia a la falta de personal per les vacances drestiu, =
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anac per dQ[JJ_, =peró que eI problema estava solucionat. Després la
confirrnant el que ja es temia, en e1 sentit que no
perque lrEquip de Govern estd destinar¡t gruárdies

cosa no
CS SO] el oroblema

als Serveis del Centre de Ia
r { . i , , ] - ^ t  A ^ ^\-rLrLclL, crc>atenent els barrisr per la qual cosa eI problema no és de vacances,
si no de la preferéncia pel Centre de la Ciutat, el qué encara sfincremena-rá=i:
més amb la implantació de la zona blava. Es pretén anb aquesta moció que es =
tornin les mesures que es diuen i qr:e si lrEqr:ip de Govern creu que no és ne -
cessari, e1 Guardi de Barrir gue ho digui.

El Sr- Alcalde, diu qeu te un inforne facilitat per Ia Guárdia Urbana, del
que es despren que actualment, hi ha quatre barris en els que es preseta eI ser
vei amb Guárdia de barri i en els altres dos que no es presta i que són Mion- I
Puigberengitier i Poble Nou, eI servei de vigiláncia es manté amb notoristes i =
cotxe-patrulla. El debat presentat pe1 Sr. Sorians és nxrlt simple al timitar-
se a d$r que statén al centre de la Ciutat i as1 barris no, quan és cert que =
als barris sfhi atén, com es desprén de f informe i que, adernés Ia Guárdia Ur-
bana cobreix altres nxrlts serveis que no solament són vigilar el centre de Ia =
Ciutat. Atenen el servei de1 Dipósit Municipal, aI qual alguns Ajuntaments han
renunciat i al que nosaltres creiern que no srha de renuncíar, malgrat el seu =
cnc{- ^^l-s aventatges que representa per a la gent detinguda en siLuació pre
r¡anfir^ i n6¡ a evitar la seva entrada en la Model i a aquest servei es desti F
nen 1-0 guárdies . L'any passat varen estar retlngudes 292 persones. Está ate
nent el senvei dratestats, que en altres nnrnicipis ho fa la Policia Nacional i
^^"1 h^ r' la Guárdia Urbana i ho fa ¡é. ntén un servei de vigiláncia nocturna,
al qual es destinen 17 gudrdies. I tot amb la limitació de la plantilla que te
narq^nac 'lredat avanqada, antb les naturals baixes per enfermetat i amb les pla
ces actualnent vacants en nQ 6, la qual convocatória per a cobrir-les está pr6
parada. E#n tot cas si- el servei de GUáridia de Barri- es presta o no, són efs I
. , ^ f ^ ^  ^ ' 1  ^  - .ve-Lrr> cr> qll€ ho han de dir, doncs serls demaná que col .laboressin fent-ho sa-
har a i tairr¡l¿¡¡ptn, si ercistia algu! error. Per aixó entén que no es pot mante-  " J " ,

nir l.a nn'<+6i$ simplista que els,gudrdies estan en el- Centre de la Ciutat i flue
no atenen als altres barris-

El Sr. Sorinas Nogués, manifesta que sembla que sremboliquen les cos€sr=
dsncs tots sabemque laGuárdia Urbana, compleix bé eI sercomés i que avegades
es complica la seva actuació, amb altres serveis er<traordinarisr gue han dfaten
dre, peró tot aixó ho sabiem també afr setenbre, i es va dir que eie problema dE
perosnal. El Sr. Alcalde, no ha de limitar-se a que li donin un informe sobre =
el servei de Guárrüúa de Barri, sinó que ha de constatar la realitat de la seva
preséncia diária i constinua i ajxí srassabentaria que la FOnt dels Capeftlansr=
en els úttims cent dies, hi ha hagut servei en un 25% dels dies. EI que pdssd =
és que no es creu en el guardia de barri, com a persona que ha de conéixer a =
tots els veins i sigui un ami-c per a el1s, doncs si es pensés així es v,€uurid =
cnro l: nra<l¡sia del Guárdia hauráa de ser diária i_ contínua.

El Sr. Perramon Carrió intervé per a preguntar sobre el- nombre de persones
l ^  

' l ^ ^  
^ , , ^ 1ue re> r.lucrrS s I admetran en la Guárdia Urbana r eue es destinaran a Guárdies de =

Barri, i a Ia vegada manifesta les queixes que a vegades se Ii encornani a la ==
Guárdia Urbana, tr$alls que són més propis draltres servei.s i que distorsionen
funcións específiques dr ella.

El Sr. Gns:; Pons, respon gue a vegades a Ia Guárdia Urbana, es fan algunes
coses que Bo són estrictanent específiques de la funció, peró tanbé és cert que
nó és norien tenir les coses perfectament estructuradesr'amb total diferéncia de
comeses i que si arribássim a acceptar totes 1es queixás plantejades en aques -
ta línia, podriem arribar a un Ajuntanretn ingovernable. Quant als sis gua-r -
dies que entraran, es destinaran alguns al servei de gir.rárdia de barri , i en =
-¡"^^I r^ñ^ ha de fer constar que els guárdies de barri atenen eI servei amb =

65179



nés assiduitat que eI que diu el Sr. Sorinas, i
1a permanéncia, doncs considera que e1 guárdia
de cap manera vol treurefl, encara que algunes
pecials quedi desatés algun barri.
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que mal at tot. cornprovará
r la h¡rr i és important i que
vegades

. . \ .
cl_rcunstancles es

El Sr. Sorinas Nogués, demana que li facilitin un informe sobre la pre-
séncia dels guárdies de barri, en e1s úttims 1-00 dies i deixa constáncia que
és cert que a la GUárdia Urbana, se li- encomanen serveis que no són específícs
com e1 de col.locació de tansues.

Soibrnesa Ia Moció a votació, es refusada per 12 vots en contra emesos =
pels grups PSC-PSOE i elu, havent-se cbtingut 5 vots favorables emesos pels =
grups del PSU i del PSAN, i 4 abstencions de CC-[-CD i Independent.

1.1-. ASSU}@TES SOBREVINGIJTS :

Finalitzat I'Ordre del dia, i després de Ia declaració dturgénci-a, propo-
sada per lrAlaldia i votada unánimenrent en forma favorable, pels membres del =
P1e, es passá al debat i votació de la següent proposta:

1.1..-1- PROPOSTA DE L'ArcALDIA.PRESIDEI{CIA SOBRE AX'YTICIPACIO AL PERSONAL EIVIPARAT
EN il- 3eT. PI,A DICUPACIO CCIVIUNIT¡RI DE LES DUES PRIMERES MENSUALITATS PER

Es va llegir la proposta, en 1a qual es proposava el següent:

"Anticipar al personal contractat per aquest Ajuntanent, en sessló plená-
ri-a de data 29 de Desembre de 7982, a lrempar del 3er. P1a dtOcupació Comunitá
ria i a la subvenció de IfINEIV{, el salari coresponent a les dues primeres nrfr
sualitats, amb cárrec a la parti-da'rPersonal contractat en Régim Laboral'f, deT
Pressupost Oridnai:L vigent'l

Realitzada votació ordinária fou aprovada la proposta per unanimitat.

Seguidanent el Sr. Alca1de disposa que es doni lectura a Ia següent Mo -
ciÁ nra.a-r.ada pe1 Grup del PSAN i qrre es faci debat del seu contj-n9ut, abans
de proposar la declaracíó dturgéncia, per a veure si efectivament la té:

11.2. MOCIO REFERENT AL REQUERIMENT ALS PRCN4OTORS DIUNA LLICEI\CIA DIOBRES I A

Es va llegir la Moció; en la qual es proposava el següetn:

rt1-. Adreqar-se als promotors de lfobra, instant-los a replantejar e1 pro-
ia¡ra nraco¡l¿lr per tal dtaconseguir una millor adaptació a lrentorn.

2. Adregar-se a la Comissió Permanent, pergue modifiqui la seva decissió
respecte a l-a concessió de llicénclatr.

El Sr. Perramon Carrió, exposa que a les obres del barri antic, se'ls ha
donat una anbientació tradicional i amb la concessió d'aquesta l-Iicéncia es =
trencaria ltambientació i }fentorn tradicional en un sector que está ja forEa
¡acria¡f Es tracta drun tema opinable i en el que no correspon entrar en con
tradiccions, ni opinions de tipus personal, perd que han dratendrets veus quá
I i ri ¡-.¡rlaq 1ue han expressat 1a seva preocupacíó a part del Grup qlle represen-
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ta, com el rrConsell del Patrimonitt, ArquiLecte, AA.W.
aixó proposa el requeriment als promotors de 1tobra i
missió Permanent per a que modifiqui :Ifacord adoptat
cia.
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rri Antic i PSL-C. Per
reconenació a la Co +
concessió de ]]icén -

El Sr. Puig Soter exposa que en lropinió del t I1 del Patrimoni", hi
ha divergénci.a en Ia interpretació de les actes i tres de les cÍ-ns persoens
assistents a Ia sessj-ó de la llicéncia votaren favorablement, a la concessió,
si bé dos ho feren amb matitzacionsr eue són criteris que srhan de respectar.
La llicdncia compleix amb les parámetres que per a lfedificació en e1 Barri AN
fi¿- <tawi^si¡sn en el Pla General , peró no segueix la recomenació quant a 

-

1es obertures en 1es edificacions. EI projectista ha fet ara una proposca dro
bertures per a Ia fagana i en opinió dels técnics senbla que aqLlesta solucifr
és millor que lremparada per Ia tlicéncia, encara que 1es qüestions de disseny
qémnró cÁn ¡¡ilforables, peró convé pregruntar-se si ltAjuntament no ha de posar
algun límit als temes dfestética, on totes les opinions són válides., encara
que subjectives, així sro<pressen els técnics que diuen que ltedifici suJcjec
te a lIicéncia recorre els requisits mínims exigits pel P1a, si bé subjectiTa
rnent la solució constructiva no és del ser gust, per aixó srha enviat al promol
tor de lfobra una recornenació, juntament amb la llicéncia per a que adeqtri la
solució proposada, amb coneixenent de ltinforne de ltArquitecte que també se
li ha donat. Qualsevol intervenció en eI Barni Antic, és polémica, i inclús en
els casos en que sthagin seguit 1es recomenacions del P1a, cc.m en lredifici nrr¡
nr-iin:l .lo Ia Plaqa Major, podent-se pensar que les recomenacions del PLa si l
guin mínines i que en matéria d'estética es pot anar més allá dtaquestes reco
nenaci-ons. Per aixó votará en contra de la moció presentada.

EI Sr. Sorinas Nogués, manlfesta e1 seu desig que la intervenció que rea
litza, no se Ii interpret com de carácter personal, peró considera que el Srl
Puig i Soler, no devia haver intervingut en lrassunpte de la concessió de 1a =
llicéncia per raons dtética a lrestar interessat en la ll icéncia. Li sembla una
nn<htra rla cinisnre insistir en,el tema de la reunió del Consell del Patrimoni
quan en aquesta sessió va haver-hi un vot amb un sí, un altre amb un sí amb ma
titzacions i en I'altre vot, si ltarquitecte va dir sí, en el seu inforrne diu-
nrra 'l f a^'iri-cació projecteada no sf adapta a lrentorn En les comissions dturba-
nisnre i en la Permanent l'opinió del seu grup és acceptar I'informe dels téc
ni-cs sense entrar a valorar si aq.:est informe és miltor ni si és pitjor. Ef =
r¡al- nnci+ir1 6g deu als interesos que hi ha darrera de la concessió de la 11i-
céncia j- ara per a tapar-lo es fan recomenacions.

EI Sr. Alcalde, diu que el Sr. Sorinas, parla de problenes drética i de ci
nisme, quan si hi ha una persona ética, aquesta és el Sr. Puig, que en els qua-
tre anys de treballar junts ha donat proves druna gran voluntat i ha posat es-
rnrc an rar fs5 coses. Et Sr. Puig en aquesta obra, no és promotor, ni dienya,
és solament un técnic, un treballador encarregar de I'ercecució de certs aspec-
tes de lfobra. En aquesta llicéncia mai ha dit ltArquitecte que no es pogués =
donar, sinó simplenrent que no acabav'á de de tnobar el gust del disseny. Enr =
tot cas el tema és válid per a debatre, peró no plantejant 1a qüestió lega1, =
sino cie cnrstos i  en def ini t iva d'estét ica.

EL Sr. Perramon Carrió, diu que abans de la lticéncia de construcció slha
donat una llicéncia d'erlder.r'ocament de I'edifici anterior i en aquesta es podia
haver obligat a nrantenir 1a faqana per a que no resulti un edifici contradicto-
ri amb lrentorn. Si el Sr. Puig, treballa com técnic, dificilment ho fará, sino
está dracord amb el projecte, i- espera qee així com no ha votat en ies Cornis
sions drLlrbanisme, tampoo votará aquí. Enten qeu si els promotors de lrobra se
li traneten els informes técnics per l'Ajuntament, e1 requeriment que te aques-
r¡ Ma¡iÁ contribuirá a reforqar Ia finalitat dtaquesta tramesa.
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El Sr. Alcalde diu que te un informe de l'Arquitec municipal, eu€ fa re
donar-se ag:esta 117a la demolició de lredifici, segons el qual,

perque la proposta de faqana que es pr:oposa en s titució, pot adne -
aquest informe és del dia 30 dtOctubre, per la I cosa insisteix en

que es tracta dfuna qüestió de matitzacions.

El Sr. Puig Soler, exposa que potser el procediment no hagi estat el cor-
rac{-a narm ra c I

céncies, una d,'endercocanent i una altra de nova edificació i es proposa Qp€ =
la demolició es condiciona a la concessió de la llicéncia d'edificació. En la
demotició consta lfinfornre a que sfha referit e1 Sr. Alcalde i s'atorga la l1i
céncia. En quant al_projecte d'cbres q;e el 'Consell de Patrimonitr, fá unes rE
cornenacions i després drintroduir-se en eI projecte unes esmenes, passa ltinfor
ne amb Ia votació esnentada. Lrarquitecte diu en e1 seu inforrne que personal --
nrent la solució donada no li agrada, peró que no te elements per a denegar la
Itícéncia. La comissió dtUrbanisne, informa favorablement i, a instáncia del =
Sr. Sorinas, se li demana més precissió a l-rlnforme de lrarquitecte municipa],
pretenent qr:e Ia responsabilitat caigul er<clussivanent sobre e11. L,es llicén-
cies en el Basrri Antic no pot dependre del grrst de disseny del técnic nn-rnnici
pal, perque aquesta no és la seva missió i- en els projectes ha dfhaver-hi llil
bertat de disseny, inctús nés enllá de les recomenacions del Pla General.

El Sr. Garriga Caro, diu que el vot del seu grup será en contra de la =
Moció, per tractar-se drun tema polémic, amb la qual cosa s'ha fet campanya de
pretnsa per alguns grups i- volent creure que és perque nc els agrada ltedifici,
peró també perque hi ha altres motius. Si legalment lrexpedient ha passat pel=
Consell del Patrimoni, per la Comissió d-Urbansinre i per la Comissió Permanent
i la decissió ha estat favorable a l-a llicéncia, de rés serveix ara tornar al-=
principi, perque la gent creurá que no estem né i ademés, perque si sóm demo -
crátics hem dfacceptar els resultats.

EL Sr. :sorinas Nogués, diu que el tema ha sortit complicat, perque lfE-
quip de Govern, així ho ha volgut, i és el que ha posat contra les cordes als¡
técnics rrn:nicipals i ells ho saben. En les votacions de la Comissió d'Urbanisme
denuncia tConvergéncia" i les primeres sessions foren empatades perd en la ter
cera es poartaren reforqos per a decidir. No dubta de lrhonradesa del Sr. Puig
peró creu que en aquest tema no va tenir previssió i no havia drhaver intervi-n
gut. El que més ha de creure en els informes dels técnics és el Sr. Puig, i 

-

si ell considera que aquests informes no serveixen per a résr uee no els demani,
i si els demanar eue els atengiui. En aquesta llicéncia hi ha j-nteressos que no
són de Ia ciutat, sino dfun sector important de la ciutat.

EI Sr. Perramon Ceirríó, manifesta que srha insinuat que es va a la caqa de
I'home, peró que ltactaució del seu grup haguera estat igual, encara que no
hagués estat et Sr. Puig, doncs considera que en el disseny de la Ci-ufuat, ha =
Cfintervenir-se, sobretot en els punts més delicats com és e1 barri antic i e1
fet d'acudir at Ple, representa un úttim intent per a salvar el disseny.,

El Sr. Gns Pons, manifesta que malgrat que, el Sr. Sorinas digmi que hi ha
interessos molt forts, Ii sembla que per a lrestética de la ciutat, hi ha pocs
interessos i que l'adequació a lrentorn no és problema de grups de pressió ni
de diners sinó només de criteri i problemes de criteri i de dósseny sempre:jes
tindran.
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El Sr. Puig Soler, diu que troba estrany el que ta el Sr. Perramon,
de no anar a Ia caqa de lfhorne, doncs sempre surt ell en
cions, i no és et dissenyador de l'edifici, sino el direc
gue serexecuta.

les manifesta
¡ ^  1 -  ^ r ^ - ^  ^ :
U g  J A  U U L O  J ]  g J

EL Sr'.' Alcalde diu que sí fri ha hagrurt caEa de lrhome Í que no sap si será
cap de tlista o Alcalde després de les elecci-ons, perd que si torna, el Sr. =
Puig, fará equip arrb ell per la.seva honradesa i ética, i inclús será condició
per anar en la llista, doncs el Sr. Puig ha fet una bona tasca en aquests qúa-
tre anys en una área tan compromesa ccm Ia d¡Urbanisme i per aixó ara se li
voI posar aigües al vi.

ñaenrÁe .lraquestes intervencions, el Sre.Alcalde sotnret a votació la de-
claració d'urgéncia de la moci-ó, emetent-se 1-5 vots en contra de la urgéncia =
pels grups del PSC-PSOE, CiU i CC-UCD, 5 vots a favor de la urgéncia dels grups
del PSLC i PSAN i l-|abstenció del Gmp Independentr p€r la qual cosa al no re
sultar declarada d'urgéncia no srentrá en la votació de la Moció.

En eI punt 12 de lrOrde del Dia, referent a Precs i Preguntes, figuren dues
presentades pel grup del PSLC, perd no es formulen per haver arribat a lrhorari
a les 24 hores.

I no havent-hi més assumptes per tractar, la Presidéncia declará aixe-
cada Ia sessió, essent les dotze del vespre, de tot el que corn a Secretari cer
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