
ACTA DE LA SESSIO CELEBRADA EL DIA 14 D'ABRIL

DE 1e82; EFI CARACTER ORDINARI': _

Al  cal  de-Presi  dent

En JoanCornet i  Prat

T inen ts  d 'A lc iade

Jordi  14arsal  i  14untalá
Pere Oms i Pons
Ramon Pu ig  i  So le r
Ramon Llat jos i  Planas
i4ar ia -Teresa.  \ i l a je l  iu  i  Ro ig
Ramon Maj6 i  L ' luch
Josep Sor inas  i  Nogués

: . : . !-tn:stí 
Garrisa i caro

En
En
En
En
Na
En
En
En

Consel I ers

En Manuel Cano i  Navaryo
l , l '  Eduard Bohigas i  Santasusagna
En Josep fuentes i  Ribas
N'  Enr ic  Casasayas  i  Br ichs
N' Ignasi  Pemamon i  Carr Íó
En L lu ís  Tuneu i  Roca
Na l0oncepcf6 Comas i  Riu
En [-rancisco Gui ' l lomia i  Lasheras
En Jord i  Perez  i  P icas
En Joan Gar r iga  i  Rov i ra
N' Emi I i l . j larti nez i Bal l ester
N'  Andreu Desca' ls i  Codina
En Josep Empez i  Garcfa
En bl  ent ín Brunet i  Corrons
En hance:.=C1nu1 i  Serrano

Absents  sense iuü f icar
Na Maria-1n:.1t=torrens i  t i ' la

Secretár i  a

Na l4ar ia -Ange ls  C lo te t  i  M i ró
= = = = = = = =

A la  Casa Cons is to r ia l  de  la  C iu ta t  de  Manresa,  i  a  
' les  

vu i t  de l  ves
pre  de l  d ia  ca torze  drAbr i l  de  mi l  nou-cents  vu i tan ta  dos ,  es  reune ixen =
sota  la .  Pres idénc ia  de l  Sr .  A ' l ca ldeo e1s  senyors  esmenta ts  abans"  a  1 'ob-
jec te  de  ce lebrar  sess i6  o rd inár ia  de l  P le  Mün ic ipa l ,  p rév ia  convocatór ia
a 

' l  'efecte.

0bert  I  'acte,  es passá a aprovar I  es actes corresponents a I  es dues=
dar reres  sess ions .
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A cont inuac ió  es  procedí  a
dre  de  Convocatbr ia ,  reso len t -se
c ió  es  re lac ionen :

tractar del  s
to ts  e l  I  s ,

assumptesigura ts  en  I '
en  e ls  te que a cont i

63

0r-
nua

El  Sr . i l a ió ,  demaná la  parau la ,  pe r  so l . l i c i ta r  de  la  Pres iddnc ia  =
9Y9 es  canv i i  l ' 0 rd re  de l  D iá ,  en  e l  len t i t  de  t rac ta r  p r imer  e l  tema de
1 ' Impost  de  so l .a rs ,  en  a tenc ió  a l  púb l íc  que es tava  pre ien t  i  per  poder=
assegura r  una  dec iss ió  p lenár ia  abans  d 'a r r iba r  a  le i  do tze  de ' la  h i t .

E l  Sr .  A lca lde  l i  con tes tá  man i fes tan t ,  que e l  seu  propos i t  e ra  fe r
compl i r  l 'Ordre  de l  D iq ,  i  perque no  succeís  e l  que e l  s r .  l l a jo  de ia ,  =
pregava a ls  Srs .  Conse l le rs  foss in  rbp ids  en  les  seves  in te rvénc ions  de=
manera que es podés acabar el  P]e amb tots els punts de ' l  'Ordre del  Dia.

PRI,\4 ER. - Q IESTT0NS PRE U ES .

SEGON.. PRESIDÉNCIA: IN IOR\, IE DE L'ALCALDIA.

E]  Sr .  A ' l ca lde ,  a  f i  d 'ag i l i t zar  e l  p le ,  va  passar  d i rec tament  a l  =
segúent  punt  de  1 'Ordre  de l  D ia .

IEBCE&.- PRESTDÉNCiA: DONAR C0{pTE DE DECRET
Affi

.Es  va . l l eg i r  1a  p ropos ta ,  en  la  que  es  p roposava  ] ' adopc ió  de ls
acords seguents:

DE L 'ALCALDIA

Es va  l ieg i r  I ' esmenta t  Decre t ,  e1  qua l  de ia  e l  següent :

.  "A tds_que,_1 'Hosp i ta l  de  sant  Joan de  Deu de  ra  nos t ra  c iu ta t ,  aca-
ba de  compl i r  e ls  50  anys  de  

' la  
seva fundac ió .

Atés la important tasca real i tzada als serveis de Manresa j  Comar-
ca .

c ions  d 'aques t  A jun tament ,  v inc  en  Decre tar  que s , in ic i i  l ,exped ien t  per
a  la  concess ió  de  la  Meda l la  d 'Angen t  de  la  C iu ta t  a  L 'Hosp i tá l  dé  San t=
Joan de  Deuo i  nomenar  Ju tge- Ins t iuc to r  de  l 'exped ien t  a  lá  f inen t  d 'A l -
calde-Ponent de la Comissi6 de Cu: l tura i  Ensenyáment,  Maria-Teresa \ i la-je1 iu  i  Ro ig " "

Q IART.. PRISIDÉNCIA: ![O"OS[A APROIAcIO REDENcIO ANTIcIPADA DE LA BESTRE

.1 .  Aprovar  la  redempc ió  an t ic ipada de  la  bes t re ta  sense in te rés ,=
a torgada per  I ' Ins t iü i tu t  Nac iona l  de  la ,  l i venda:  per  la  cons t rucc ió  dá=
100.v iven lgs  pro teg ides  que ascende ix  a  841.872 p t3 .  cor responents  a  les
vu i t  anua ' l i ta ts  pende_nts  de  105"234 p ts . ,  d 'acord  amb 

' l  ' escr ip tu ra  púb ' l i
ca  d 'amp ' l iac i6  de  prds tec  i  bes t re ta  cond ic ionada;  a to rgada dávant  be l ;
Str  Notar i ,  en Ramiro Temudo Hurtado, amb res' iddncia a tüadr id,  obrant =
or ig ina ' | .  en  e l -seu  pro toco l  amb e l  ng  990/1948,  a  f i  de  proceá i r  I 'a ixe-
cament -de  la_h ipo teca  que grava ' les  

v ivendes " ' l l u Ís  Argemí  de  Mar t í " ,  en
garant ia de la total  redempció de la bestreta referenciada.
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2.
"L l  u ís
amb la
datar i  s
venda,

-  Aprovar la venda de les 100 vivendes protegi
Argemí de ! '4art í "n per un preu uni tar i  de 300.0

anomenades
pts .  d 'acord  =

va lo rac ió  emesa per  1 'Arqu i tec te  14un ic ipa l ,  a ls  respec t ius  a r ren
,que v ingu in  d is f ru tan t  de  la  v ivenda.  Queden exceptuades de  la=
les  v i vendes  he  5 ,  1 .e r ,  l a .  j  he  6 ,  l e r .  2a .  i  ne  6 ,  ba ixos ,  l a .

. 3-- Aprovar el .projecte ti.pus de contracte de promesa de compraven
da de les 100 vivendes anomenades "Lluís Argemí de Mart í" ,  propietat  dd
l 'A jun tament ,  a  concer ta r  en t re  1 'A jun tament  i  1 'a r rendatar i ,  domic i l ia
r i ,  de  cada v ivenda,  f i xan t -se  e l  p reu  de  cada p is  en  300.000 p ts . ;  a i l
x í  com les  ob l igac ions  mun ic ipa ls ,  que  s 'es t ipu ien  en  d i t  con t rac te .

4 . '  Écu l ta r  a l  Sr .  A lca lde ,  peF a  la  f i rma de  quants  documents  es
requereix i  n per I  'exacte compl iment de I  'acordat, ,  .

Defensá e l  d ic tamen,  e1  T inent  d 'A lca lde  d '  L rban isme,  Sr .  pu ig ,  =
qui  d igué que es t ractava dlaprovar el  contracte t ipus,  de venda amb =
e ls  ac tua ls  l loga ters  de  les  v ivendes,  a ix í  com e ' l  compromís  de  I 'A jun-
tament  a  rea ' l i t zar  un  segu i t  d 'obres ,  gu ina  invers ió  suposa 60  mi l ions=
de pessetes ,30  de ls  qua ls  es  poden t reure  per  concepte  de ' l  que  resu l t i
de les vendes

El  Sr .  Sor inas ,  demaná la  parau ' la ,  i  en  la  seva in te rvenc ió  es  re
fe r í  a ' l s  d i fe ren ts  t ipus  d 'a r rendatar is  que es  donayen en  aque l les  v iven
des.  També esmentd  e l  fe t  de  I 'exc luss i6  de  t res  v ivendes de  la  venda,=-
per imegu' lar i tats en l 'arrendament,  i  af i rmd- que haur ien de ser més =
de t res .  Acaba d ien t  que no  en ten ia  perque ' l 'A jun tament  anava a  despen-
drers  d 'un  Pat r imon i  de  100 v ivendes,  gu€ l i  cos tava  a  la  c iu ta t  60 .mi -' l ions 

de pessetes,  recuperant-ne solsament 30, per tot  a ixo- el  vot  del=
seu  g rup  ser ia  I ' abs tenc i6 .

El  Sr.  Perramon preguntd s i  en el  cas de que algun arrendatar i  no=
vo lgués  comprar - la  v ivendao s i  aques ta  segu i r ia  esseñt  p rop ie ta t  mun ic i
pa l ,  L i  con tes td  e l  s r .  Pu ig ,  d ien t  que no  s 'op ' l igava a  n ingú a  compraF,
l 'que  so lsament  ex is t ia  e l  compromís  de  que quan h i  haguess in  e ' l  80% i=
de ls  cont rac tes  f í rmats  s ¡ in ic ia r ien  les  obres .  L lavors  e ' l  Sr .  l4a jó  p re
gunta '  que que passar ia  s i  no  s rar r ibava a  aquest  80%.  L i  con tes tá '  e l 'SF.
Pu ig ,  d ien t - l i  que  T lavors  es  reparar ien ]es  v ivendes,  fen t  les  obres  mí
n imes necessar ies .

.  Rea l i t zada vo tac ió  o rd inár ia  de l  d ic tamen,  fou  aprovat  amb s is
abstencions (PS tC i  PSAN).

OINQ lE.- HISENDA I AII 'IINISTRACIO: UICIA{ENJROPOSAM_L,|APB0 lqqlÁ0 DE =
0m.

Es va  l l eg i r  e l  d i c tamen,  en  e l  qua l  es  p roposava ' l ' adopc ió  de ls  =
acords segü'ents:

lPr imer" -  Durant  ] 'exerc ic i  econdmic  de  1982,  les  re t r ibuc ions  bá-
siques-Eél  persona' l  funcionar i  d 'aquest Ajuntameni seran Ies assenyala-
des en I 'apartat  Dos de 

' l  'ar t .  4r t .  de 
' la 

Llei  44/LgBl de 26 de Desem -
bre ,  de  Pressuposts  Genera ls  de  I 'Es ta t .  E l  g rau  in ic ia l  de  la  car re ra=
admin is t ra t i va  s 'ass ignar i  a  cada func jonar j -d 'acord  amb e ' l  que  preveu=
en l ra r t íc le  B .  Dos ,  de  la  L l  e i  42 /1"979,  de  29  de  Desembre .
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Segon.-  De conformitat  amb el
Reial  Decret  2 l I /1982, de ler .  de
de l  persona l  de  la  Guard ia  l rbana,

4  6 .5

que  es tab le ix  I ' a r 1 C .  Dos ,
febrer,  les retr i 't ons ba'si ques
seran 1 es següents

GR
Carrec

Of i  c i  a l
Subof i  c i  a l
Sergent
Caporal
Guard ia

Sou

723.600
434 .160
434.  160
289.440
289.440

Tr i  en i  s

35 .280
21  .168
27.268
14.1.L2
t4.tL?

30 .000

18.000

12 .00 ;

36 .000

24.000

Tercer.-  De conformitat  amb el  cr i ter i  establert  en 1 'acord Ter -
cern GG*Telat ius a retr ibucions al  persona' l  funcionaÉi d 'aquest Ajun-
tament ,  adopta t  en  sess ió  de l  P le  de  la  Corporac ió  de1 d ia  29  d 'Abr i l  =
de 1981, e1s tr íenis devengats pel  persona' l  funcionar i  amb anter ior i tat
a l  Ler .  de  Ju l io l  de  1973,  es  computaran  conforme a l  n ive l l  que  ac tua l -
ment  cor respon a1  coef ic ien t ,  a leshores  ass ignat  a l  func ionar i .  Per  a ls
"acred i ta ts "  amb pos ter io r i ta t ,  s 'es ta rá  a l  que d isposa l 'a r t .  64  de l  =
Reial  Decret  3046/77 de 6 d '0ctubre,  percebent,  per tant ,  en 1a quant ia
cor responent  a l  Cos ,  Esca la  o  P laqa en  que pres ta  e ls  serve is  que or ig i
naren  cada un  de l  I  s .

Quart . -  Amb cdrrec a la consignació pressupuestár ia a que es refe-
re Íx  l ra r t i c le  7  de  la  L le i  44 /L981,  de  26  de  Desembre ,  i  en  compl iment
de l  que en  e l  mate ix  es  d isposa,  les  pagues ex t raord inár ies  de ls  func io
nar is  d r index  de  proporc iona l i ta t  3  í  4o  es  ca ' l cu la ran  com s i  e l  sou  fos
igua lment  a  307.440 p ts .  anua ' l s .

C inqud. -  1 .  En ap l  i cac i6  de ' l  que  preveu I 'a r t i c le  Tercer  de ' l  Re ia l
Decret  21t/1982, de 1er.  de febrer,  es reconeix,  amb efectes del  1er.  de
Gener de 1982, 1a percepció de Complement de Dest l  a¡rb els nivel ls que=
s 'expressen  a ls  l l bcs  db  t reba l l  db  la  P ' lan t i11a  Orgán íca ,  d 'aques t 'A jun
tament ,  QU€ a  cont ínuac i6  es  de ta l la :

L loc  de  Treba l l Ni  vel  l
Cossos  Nac iona ' l s :
ffi
Interventor
DÍ posi  tar i
O f i c fa l  Ma jo r

Admi ni  straci6 General  :
ffi
Cap de Negociat
Cap de  Grup
Cap de Grup d 'Ordenances  i  Not i f i cadors

Admi ni  straci6 Fspecial
f f iserveis
Técnic Super ior-Cap tr¡ i tat  t ibanisme
L l  i cenc ia t  en  C ienc ies  In fo rmac i6-Cap de  Negocía t
Técn ic  Aux i l ia r  As is ten t  Soc ia l -Cap de  Grup

G uardia,  ,hbana:
Onc]aT-
Subof i  c i  a l

30
30
30
28

24
L4
10
74

26
17
L7
11

24
22
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Sergent
Caporal
G uard ía
T ig i lan t  Noc turn

Persona l  d 'O f i c i s :
@bres i  Jardins
Receptor- Pesador Escorxador
Sepul turer
Ajudant de Cement i r i
0perar i

2 .  La  quant ia  de  I 'expressat  Complement
a ls  d i fe ren ts  n ive l l s  es tab ldx  I 'annexe I  de
L982.

de Destí sera-
l ' 0 rd re  25  de

13
11
11
7
5

la  que per  =
bbrer de =

3: Tindran dret  a 1a percepcíó de Complement de Destí  e ls funciona
r is  que en  v i r tud  d 'adscr ipc ió  fo rmalo  desenvo lup in  l locs  de  t reba ' l l  =
de ls  esmenta ts  en  l 'apar ta t  1 .

S isd . -  S 'ap l i carh  amb e fec tes  de  Ler .  de  Gnner  de  19820 un  incen -
t i u  de  p roduc t i v i ta t  a l s  l l ocs  de  t reba l l  de  1a  P lan t i t l a  Mun ic ipa l  que
es  de ta l la ,  amb express ió ,  tanmate ix ,  de1 percenta tge  que aquest  incen-
t iu ha de representar sobre el  sdl  que correspongui  a la pla6a, i  que =
en  to t  cas ,  es  t rob i  d ins  de ls  l ím i ts  f i xa ts  per  1 'a r t i c le  c inqué .  1 ,  =
de l  Re ia l  Decre t  2L I /L982,  de  Ler .  de  febrer :

L locs  de  t reba l l
% sobre
el  sou

4 Te 'cn ic  Admin is t rac ió  Genera l -Cap de  Secc i6
1  Tdcn ic  Admin is t ra t iu -Cap de  Secc i6
2  Te 'cn ics  Admin is t rac ió  Genera l  T i to la t
2  Tdcn ic  Admin is t ra t iu -Cap de  Negoc ia t
1  Tdcn ic  Admin is t ra t iu :Cap de  grup  (Josef ina  Ba l longa)
L  Técn ic  Admin is t ra t iu -Cap de  Grup (G ' lo r ia  Ba l lús  Caso l iva)
2  Técn ic  Admin is t ra t iu
2  Admin is t ra t iu  -  Cap de  Negoc ia t
2  Admin is t ra t iu  -  Cap de  Grup
9 Admin is t ra t ius
4  Aux i ' l i a r  -  Cap de  Grup
L  Aux i l i a r  -  Cap  de  Ges t ió
39 Ayxi l  iars
27 Ordenances
2 Técnics Super iors Arqui tecte
2 Tdcnics Super iors Enginyers
L  L l  i cenc ia t  C iénc ies  In fo rmac ió-Cap de  Negoc ia t
1 Tdcnic Super ior  Informát ica
3  T$cn ic  Mig  Apare l lador
1  Tdcníc  Mig  Per i t  Indus t r ia l
1 Tdcnic i4 ig ATS
1 Técn ic  Mig  Arqu i tec te  Tecn i ,  Eng inyer  Tecn ic  o  D ip lomat  Es tu-

d' is Empresar ia l  s
14  Técn ic  Aux i l i a r  De l inean t
I  l  ecn] c Aux' i l  1ar
1  Técn ic  Aux i l i a r  d 'A rx iu
1  Tr lcn ic  Aux i  I  ia r  Ass is ten t  Soc ia l
1 Mestre Capatac d"obres i  Jardins

69
50
69
55
50
52
50
82
63
69

100
100
100
100
100
100
100
100
83
83
83

B3
65
65
B8
65

100
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1 Receptor-Pesador Escorxador
1 Sepul  turer
2 Ajudants Cement i r i
4 0perar i
2  Te le fon is ta
2  Pro fessor  Conserva tor i  14un ic ipa l  de  Mús ica
1 0 f  i c ia l  G uard ia .  l rbana
1 Subof ic ia l
4 Sergents
8 Caporal  s
62  Guhrd ies  Mascu l ins
8  Gudrd ies  femen ins
5 \ ig i lants l {octurns
1 Agutz i i -Cap de  Grup
5 Agutzi ' l
2 Programadors

Sete . -  De conformi tá t  amb e l  que d isposa en  l 'a r t .  C ínqué.Dos,  de l
Reial-DEFet 21,1, /1982, de ler  de Ébrer,  i  ar t ic le Tercer.  f jos de i '0r-
d re  de  25  de  Ebrer  de  1982;  I ' i ncent iu  de  produc t iv i ta t  de  les  p laces=
reservades a  func ionar is  de ls  Cossos  Nac iona ls ,  es  f i xa  en  e l  130 per  =
cent  de l  sou  de ' l  func ionar i  que 1a  desenvo lupa.

U i tA . -  Es  recone ix  e l  complement  de  ded icac i6  espec ia ' l  en  la  seva
moda' lTf f iT-de Dedicaci6 Exclussiva a ' ls  

' l locs 
de treba' l ' l ' i  t i tu]ars dels=

mate ixos  que es  de ta l len  a  cont inuac ió :

L locs  de  t reba l l Ti tul  ars

100
100
100
100
50
69
93
75

100
100
100
100
100
100
83

Tdcn ic  Adm"-Cap de  Secc ió
Tdcn ic  Adm.  Gra ' l  . -Cap de  Secc ió
Te 'cn ic  Adm.  Gra l  . -Cap de  Secc ió
Arqui tecte-Cap. tni tat lrbani sme
Tdin ic  L l i cenó ia t  In fo rm. -Cap de  Negoc ia t
Admf nistrat iu-Cap de Negociat
Admin is t ra t iu -Cap de  Negoc ia t
Aux i l ia r -Cap de  Grup
Auxi  1 iar-Cap de GR lP
Aux i l ia r -Cap de  Grup
Aux i l  ía r  De l  ineant

La guantía de I 'esmentat  complement será,
sa ts ,  

' l a 'que  
resu l t i  d rap l i ca r  les  normes  de  I

n is te r ia ' l  de  25  de  Fbrer  de  1982.

C lo te t  Mi ró ,  Mar ia -Ange ls
[4assegú Bruguera,  Pere
h 'ves  .b1 ls ,  Ju l ia

Esp ina l t  Fme,  Ja ime
bns  \ i l a rde l ] ,  Pere
Eura  l4ontaña,  Mar ius

Maraver López, Antonio
Pa l  ac ios  Mora les ,  M .Montser r .
Riera Pedr isa,  Montserrat
Moreno br tó ,  Rosa Ma.
Érnández C inca ,  José

per a cada un de' ls interes'anex  I I I ,  de  
' l  'Ord re  M i  :

Nové. -  Aprovar  e ls  exped ien ts  ind iv idua ls  de  concess i6  de  gra t i f i ca -
cions que f iguren corn a anexe únic a ' ls  presents acords.

Desé. -  Independentment  de  les  g ra t i f i cac ions  a  que es  re fe re ix  I 'a  -
cord ánter iorn es concedeix una al t ia grat i f icacid al '  personal  de la Guir
dia.  t rbana'  en rao de la natura' lesa dels serveis prestats pels seus mem -
bres i  amb arregle als segü'ents cr i ter is:

C l  asse  de  Serve i
p tos .  que  es
concede ixen

Motor ista de Trafec
Conductor de Servei
C0nductor de Servei

i  C i rcu lac i6  en  pun t  f i x
Nocturn
Di urn

40
35
32
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Servei:de Barriades (torn partit) S0
Servei en Dlposit carcelari 30
Servei Oficines Zg
Vigilancia en general, servei emissora i telefon 25

, No es podrá simultanear lrassignació de pr.rntuació per més drrm sol
dels seryeis que es detallen el quadre anterior.

En el cas de que es produeixin variacions en I'assignació personal
de serveis que suposin alteració en la puntuació a que liinteressat tin
gui dretr -s9 4 abonará 1a part proporcional que correspongui, comptada=
a partir de1 dia primer del nés següent en que e1 carn¡i de servei-hagués
tingut l1oc.

El valor de1 punt s'estableix en 1.500 pts. anuals sense prejudici
de la práctica de liquidacions mensuals confórme a la normativá eitabler
ta anteriorment, que es sometran a ltaprovació de la Comissió l4unicipaf
Permanent a proposta de 1'Alcaldia.

Desé prfuner.- Els funcionaris que amb ocassió de vacarits i en vir
tud de nornenament ocupin', amb carácter accidental o habilítat, ;
llocs de treball que no corresponguin al seu cos o classe, percebran, =
per analogia a1 que disposa ltarticles sis de la Llei 44/19s1, de 26 de
Desembre, les diferéncies que resultin en 1es retribucions báiiques ini
cials (sou, Grau i Pagues Extres), així com en les_complementáries, cod
putant, en aquest cas, la totalitat de les atribuides a la plaga va
canlr en relació-, tanbé, arnb totalitat de les assignades a 1a p1a9a que
el funcionari afectat cobreixi en propietat.

Qesé segon.- De conformitat amb el que preveu ltarticle sis u, i =
Dos, ZleTiltld 44/1981 de 26 de Desembre, lés retribucions integres =
anr¡als de1 p-ersonal contractat, en régim de dret adninistratiu, I'incre
mentaran, arnb carácter general, per a 1982, en el 8 per cent, respecter
de 1es que tenia dret al 31 de Désenbre de 198'1, senle perjudici áe que,
en_lespropostes de nous contractes dtaquesta naturalesa, slatengui, én=-
relació a La retribució prevista, a 1es característiques actualé dól =
servei de que es tracti. En cap cas, les retribucions resultants seran=
superiors a les dels firncionaris de carrera a que siguin assinilables.

DesE tercer.- Les retribucions íntegres anuals del personal de ré-
gtn lmóñlf e4pgrirnentaran rrl1 augment del 8 per cent, reipecte de les =
que perceberen en 51 de Desembre de 1981, sense perjudici-de la prefe -
rent aplicació de quant pugui disposar-se en nonnes especials sobre la=
materiatt"

_ Es 11egí a continuació el segon dictanen, presentat per Hisenda i=
Administració, que deia el següent:

rModificar els contractes del personal que figura en expedient an-
nexe a1 present dictamen, dtacord anb e1 seu text i ainb efectes de 1er.
de Gener de 1982".

Defensá el dictanen, el Tinent d'A1ca1de dtAdrninistració, Sr. Mar-
¡al¡ agi feu referéncia a gue els dos dictamens responien a líaplicació
de la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat, segoñs la normativa con-
creta publicada al BOE, en 1a que es fixava f incienent de sous en un =
B%. A1 nateix ternps es feia rma adaptació dels salaris en ftpci$ de ltor
ganigrarna vigent en aquest Ajuntanent.
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El Sr. Garriga Caro, li preguntá, en relació a lt
primer, sobre Concessió de gratificacions, com era que

del dictamen

tats molt variables, i si hi havia hagut r¡n criteri
ixaven quant!
aplicable. =

Li contestá el Sr. Marsal, e4plicant é1 canvi drestructuralgeñeral dels=

DICTAI\{EN PROPOSANI CONIRACTAR ELS TREBAI,IS DE REDACCIO
LIA. A L r

sous, que srhavia produit durant aquest any, per adequar-la-a Ia del Es-
tat; La qual cosa beneficiava a alguns Ajuntarnents, en que els sous eren
per sota dels de ltEstat, amb dtaltres, com e1 cas de }danresa, estaven =
per damun! d9 ltEstat, i aixó ha _pr-ovocat que aquesta adequacid signifi
qués carnri de conceptes per tal dtobtenir el resultat del 8% d'augment.

El Sr. Perramon preguntá, quan sthavia notificat aquesta decissió =
a1s ftmcionaris. El Sr. Ivlarsal 1i contestá, que aquest nia.teix natí stha-
via fet una reunió per explica'1s-hi. EL Sr. perrampú, es mostrá en des-
acord, en-gue-es fes tan tard., i en quant al tema especific de les retri
lgcion¡, digué que e1 seu grup no podia donar soport á tn incrernent del=-
8%, sabent que el cost de 1a vida anava per sobré dtaquest augment.

El Sr. lvlartinez, de1 PSIIC, en 1a seva intervenció digué que en prin
cipi, davant de la complexitat del tema, es fa dificil saber s-i es cóhe:
rent el criteri adoptat, aixó nolt més si tenin en compte, digué que hen
hagut de decidir-ho en 24 hores. Feu referéncia a que,^pei seu examen, =
trobava a faltar la xifra global de1 salari que percebiá cada funcionari
en -relació a1 que cobrava ltany anterior. A ltigual que e1 Sr. perramon,
trobá incorrecte 1a postura de ltEquip de Goverñ, de no infonniar a la Có
missió de funcionaris elegida fa poc. Per tant el seu vot fora l'absteil
c i ó .

sotmesa votació fou aprovat amb sis abstencions (psuc i psAI\).

\
SISE. - IJRBANISNIE:

DilM_PI

Es va llegir lresmentat dictanetr, dtadopció de lracoró se¡¡ients:

'r1. Encarregar ql sr. Francesc Mestres Ang1a, arquitecte, la redac-
ció del Pla Parcial dt0rdenaci6 de1 sector "Safrada Farní1ia", p€l prelr =
de 1.600.000 pts. senpre que no superi les tarifes oficiafs ñiiri¡nes que=
corresponguinr

2" aprovar el projecte de contracte que stadjr.rnta a la proposta =
amb 1es fdnmrles de pagainent que te contingudes.

5. Facultar ar sr. Alcalde, per a la signatura de tots els docu
ments que siguin necessaris per la conplirnentaci6 de lrexpedientr'.

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

PROPOSTA CESSTO DIUS A FAYOR DE MDIO I,{ANRESA DE LES =

-Es va llegir el dictarnen, en e1 qual es proposava 1'adopci6 dels =
acords segtients:
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"1. Acceptar la cesSió del dret de superfície de les
147 i 166, de1 Polígon de "Bufalmetf', amb-ocupació dtun

1. les  ne
tangle de =

16 x 22 m. en benefici de ltAjtmtament de Manresa, i per { la instal.la
ció de ltemissora'EA-I-51 Rdio lvlanresa", per un períodé de IZO anys, auto
ritzada per ltlnstitut Catala del Sdl, en sessió celebradal el dia 9 de=
Ju1io1 de 1981, mb subjecció als pactes que la regulen, notificats a =
lrAjuntarnent de Manresa per missiva de 17 de Juliol de 1981.

2. Cedir a "Rádio Club Manresafr, ltús del dret de superfície de =
les parcel.les ne 147 i 166, del Polígon de Bufalvent, amb ocupació d'un
rectangle de 16 x 22 m", autoritzat per l'rnstitut catala del sd1, p€r=
a la insta1.laci6 exclussiva de ltemissora "E[I-51 R¿idio Manresa", per=
un periode de 20 ffirs, sent-ne la contraprestacid, en 1er. lloc 1a ces-
sió a ltAjurtament de lr4anresa de l'edifici actual de ltemissora, situa-
da aI parc de Puigterrá, revertint a ltAjtrntament e1 dret dtús de1 ter-
reny de la seva propietat que ocupa l'edifici, i en 2on. lloc l'emissió
gratuita enpro de lflnstitut Catará de1 só1, de dos minuts dtespai in-
formatiu tots e1s dies dirmenges, dijous i firats, durant un periode de
10 anys, d'acord amb e1 projecte de comreni a concertar entre "Rádio =
club Manresa" i ltAjr-rntarnent de Manresa que sradjunta al present per a
1a seva aprovacid.

5. Facultar a LrAlcaldia, per a la signatura del conveni a cele -
brar amb ltlnstitut Catalá de1 Só1 i del conveni a celebrar amb Rádio =
Ivlanresa, en execució dels precedents acords i de quants altres docunents
requereixi el seu exacte compliment".

Defensá el dictanen e1 Sr. Puig. Sotmes a votació el dictanen fou=
aprovat per unanimitat.

WITÉ.- I,RBAI\IS[4E: DICTAIT,IEN PROPOSANT ABR0VACIO D'INF0RI\E REFERENT ALS=
ffiffiS-r

.. Es va llegir eI dictanen, en el qual es "proposava 1'adopci6 de1 =
seguent acord:

rrRenitir a 1a Generalitat de Cataltrrya, com a informe de 1a Corpo-
raci6, ltel.laborat pels Serveis Técnics i Jurídics nunicipals, unit-al
present Dictmaner -en relació anb els recursos interposats contra ltaprq
vaci6 definitiva del Pla General d"t0rdenació Urbana-de Manresa".

Intervingué en primer lloc el Sr. Llatjso qui es referí, al recurs
presentat pe1 Gerent de la Clínica de Sant Josep, contra 1'aprovaci6 de
finitiva del Pla General dt0rdenació Urbana, i en e1 cas coñcret de la
construcció drun carrer que dividiria el pati interior de la Clínica, =
destinat a Parking, i que provocaria més po1"1uci6, contaminació i so -
rolls a la Clínica. PerB com sigui que el Sr. Llatjos és director de =
lresmentada Ertitat i per tant estava directament interessat, en la re-
so1uci6, demana al Sr. Alcalde a¡toritzaci6 per absentar-se de la ses -
s i6 .

E1 Sr. Alcalde assentí al que sthayia demanat.

A continuaci6 e1 Sr. Puig, explicá que el dictamen no soposava Ia=
resolució dels tretze recursos presentats davant la Generalitat, sino =
tan sols lrinforme que es va sol.licitar dtaquest Ajuntament; i deta -

01086



l1a els extrems del mateix.

El Sr. Oms, explicá el seu vot,
votaria afirmativanent, pero sí que
contraris a que passés un carrer pel
fer referéncia e1 Dr. Llatios.

47 L

Converge-nciar=
acta que eren=

com acabava de=
volien fer coristar en
pati de 1a cljínica,

Realitzada votació, fou aprovat amb el vot
d.ent Casasayas.

NOVE.- TJRBANISi\,ÍE: DICTA]I4EN PROPOSANT CONTINUAR ELS TRAX,ITS D'ilPROPIACIO
MTffiIYS

Es va llegir lresmentat dictarnen, en el qual es propos¿tva ltadopció
dels acords següents:

"Procedir a lrobertura de l'expedient de fixació de justiprecio i
aprovar la realitzaci1 de quants altres tránits resultin precisos a fi =
draconseguir ltexpropiació dels terrenys lindants al col.legi Nacional =
Francesc Barjau, qualificats segons descripció que va ser aprovada per =
aquest Ajuntarpent en Ple, en sesió celebrada e1 dia 2 de Desenrbre de =
' l  
981" .

Realitzada votació fou aprovat arnb e1 vot en blanc de l'Independent
Sr. Casasayas.

A continuacid el Sr. Puig, demaná que els dictamens sobre expropia-
ci6 de terrenys quedessin sobie la taula fins a1 proper Ple, degut a que
a última hora stahvien detactat, algtrns cam¡is de tiolaritat de drets, =
al Registre de la Propietat.

DESÉ.* URBANISME: DICTA]T,IENPROPOSANI APROVACIo INIcIAI DELSPROJEcIES =

Es varen lIegir els dictarnens, en els quals es proposava ltadopció=
dels acords següents:

ItAprovar inicialnent el projecte drurbanistzaci1 dels carrers Balsa
reny, l'ft-unáncia, Tarr4gona, Solsona i sense nom, considerant com a plec I
de condicions econónics-adninistratives adjr.rnt al projecte de nodel uti-
Litzat per ltAjuntament i aprovar 1'errposici6 pública durant el p1a9 de=
quinze dies de l'esnentat projecte d'urbanització, aixi com 1a seva publi
iaci6 en el Butlletí Oficiál áe 1a Província, i eí un dels perio\dics^ de=-
najor circulació de 1a mateixa, de conformitat anb el que es preveu en,=
els  ar ts .  4 ' l  de l  la  L le i  de l  Só1,  141,158,  127 í  128 de1 Relgmanet  de =
Planejament, aixi com per l'article 4.1 del Reial Decret 3/1980, de 14 =
de margt'.

'rAprovar inicialnent el proiecte d.turbanit zaci6 dels carrers Lluís=
Argemí i adjacents, considerant éom a plec de condicions económic-adminis
tratives adjunt a1 projecte el nodel utllitzat per ltAjr.ntarnent i aprovai
lrexposicid pública durant e1 p1a9 de quinze dies de ltesmentat projecte
drurbanitzaci1, així com la seva publicaci6 en e1 BO {e la Província, i
en un dels periódics de rnajor circulacid de la mateixa, de confonnitat anrb
el  que es preveu en e1s ar ts"  41 de la  L le i  de l  So1;  141,138,127 i  128=

I

en blanc de l'Indepen

URBANISME: DICTAITIENPROPOSANI APROVACIO INICIAT DELSPROJECIES =

01087



del Reglarnent de Planejanent, així com per l'article 4.1 de1
cret 3/1980 de 14 de marg"

"Aprovar inicialnent el projecte dturbxútzaci1 de1 carrer Sant =
Valentí, considerant com a plec de condicions económic-administratives
adjunt al projecte, el model utlLitzat per lrAjtrntament i aprovar ltex
posició pública durant el plag de quinze dies de f indicat projecte =
drurbanitzaci6, així con la seva publicacid en el BO de 1a Provinciar=
i en un dels periódics de rnajor cirqrlació de la mateixa, de conformi-
tat anb el que es preveu en e1s art. 41 de la Llei del SO1, 141,1S8,=
127 i 128 del Reglanent de Planejament, aixi com per l 'art icle 4.1, =
de1 Reial Decret 3/1980, de 14 de margrr.

'tAProvar inicialrnent el projecte df urbanítzacií de1 Passatge de =
la Cova, considerant com a plec de condicions económic-administratives,
adjunt al projecte, el nodel utllitzat per ltAjuntanent i aprovar lrex-
posició pública durant el p1a9 de quinze dies, de ltindicat projecte =
drurbanitzacií, aixi com de la seva publicació en e1 BO de 1á Piovíncia;
i en un dels diaris de najor circulaci6 de la mateixa, de conformitat =
amb e l -que es preveu en e ls  ar ts .  41 de la  L le i  de l  Só1r  141,  1S8,1Zz
i lzg del Reglament de Planejanent, aixi com per lrarticle 4.1 del =
Reial Decret 3/1980 de 14 de rnarg'j.

"Alrrovar inicialnent el projecte dturbanitzaci1 dels carrers Aigua
der i Passatge, considerant com a plec de condicions económic-adrninii-*
tratives adjunt al projecte el model utlitzat per ltAjtrntarnent i apro-
var lre-xpo-sició pública durant el p1a9 de quinze dies de lrindicat pro
jecte dturbanitzaci1, així com la sevapublicación en e1 B0 de la pró:
vincia, i en un dels diaris de najor circulació de la mateixa, de con-
fornritat amb e1 que prevellen els art.s 41 de la Llei del sól i "141, ='!3q' 

127 í 128 del Reglament de Planejament, així com per l'article 4.
1 de1 Reial Decret 3/1980, de 14 de marg".

rfAProvar inicialment e1 projecte dturbanitzaci1 del carrer l4rntse
rrat, considerant com a plec áe éondicions económica-adrninistratives I
aüunt al projecte, el nóde1 utrritzat per ltAjuntament i aprovar ltex
posifió públiga durant e1 p1a9 de quinze dies de ltindicat projecte =
drurbanitzaci1, així com 1a seva publicación en el Bo de la-Próvíncia,
i en un dels diaris de najor circulació de la mateixa, de conformitat=
amb e1 que preveu els arts. 41 de la Llei del Só1, 141, 1S8, 1ZZ i 1Zg
de1 Reglament de Planejarnent, així con per lrart. 4.1 del Reial Decret
3/1980, de 14 de marg".

Defensá tot aquest bloc de dictamens el Sr. Puig. I e1 Sr. Perra
mon li prgguntá, que quan preveia que aquestes obres és podrien comen-
gar. El Sr" Puig, li contestá que un cop aprovats definitivament, po -
dran incluorers aquests projectes, dins de1 Pressupost dtlnr¡ersions, =
una part drells, i anar inrnediatanent a la subhasta.

Realitzada votació ordinária, fou aprovats els dictamens per una-
ninitat.

DESE PRTMER. - CULTIJRA I REI.ACIONS IA
EF

CESSIO =
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Es varen llegir els dictanens, en els quals es proposava l'adopció

dels acords següents:

'11. Acceptar la cessió gratuita drús, del local conegut com "Aud"i-
tori de sant Francesc", que fa ltentitat cultural "orfe6 Manresá", pel=
termini i arnb 1es condicions que figuren en 1es clausules del contracte
que s'adjr-rrta al present dictamen.

2. Facultar a Lrrl.lustríssim sr. A1ca1de, per a la signatura de=
quants docunents siguin necessaris, per a 1a formalítzacl1 dél present=
contracterr.

"1. Concedir gratuitament, ltús de les dependéncies del Conservato
r! $4icipal 4e l'4fisica, que a continuaci6 es relacionen, & r'Entitat ;
"Orfeó tr'lanresá", en la seva condició dtúnica Entitat ldanresa, dedicada=
a llactivitat que li és prdpia, a fi de promoure la núsica i el cant co
ral, com a servei . a La ciutat; d'acord amb 1es cláusules que figuren =
en e1 contracte que sradjunta a1 present dictamen:

A) 4 lf entressol: tma aula dedicada a arxiu, en el passadís =
descobert que hi ha sobre la P. Sant Domenec.

B) A la primera planta: quatre aules, una dtelles ltactual de
partament de dutxes de ltantic Gimnasi, i rura zona de ser l
vers; situada a la Nt-rralla de Sant Donénec.

C) A la segona planta: un petit despatx a l'entrada i una gran
sala interior arnb escenari; situada sota la primera planta.

TOt aixó dracord amb les plánols que s'acompanyen.

2. Facultar aI Il.lustríssim Sr" Alcalde, per a la signatura de =
quants docrrnents siguin necessaris, per a la for,ma1-itzaci1 áel present=
contracterr.

'rConcedir una subvenci6 d'txr milio cinc-centes ni1 pessetes
(1.500.000 pts.), a l tenti tat cultural "Orfeó lvlanresá", i  en el seu nom
a1 Presidnet dtaquesta, sr.Josep-lvlaria 0rriols i l,,trorros. A aquest fi, =
lrAjuntarnent consignará en e1s Presstrpostos Ordinaris corresponents als
exercicis de 1982 i 1983, les quantiatats de 750.000 ptS., réspectiva -
ment, que es faran efectives per fraccionaments, de 400.000 i 350.000r-
pessetes, en cada cas.

Aquesta subvenció es concedeix pels molts serveis de caire cultu-
ra1 i artístic que 1t0rfe6 ve realitzartt a 1a Ciutat".

Explicá aquests tres dictamens, la Tinent dlAlcalde lr4aria-Teresa =
Vilajeliu, i feu especial referéncia a1s Pactes a subscriure, arnb 1r0r
feó iv{anresa. Demaná 1a paraula Ia Sra. Comas per mostrar-se en desacord-
arnb les cliusules del- cóntracte, que a ltenteirdre de1 seu grup anaven =
en contra dels itteressos municipals, i suposaven una gran cáirega per=
a lrAjuntament. Després de que e1 Srs. trlarsal i üns^elogiessin la gran=
tasca desenvolupada per 1tOrfe6, la Sra. Comas torná a lntervindre per=
nanifestar que ells apoyaven aquesta tasca, eue del qué estaven en con-
tra era del contracte que sranava a firmar.

Realitzada votació ordiná.ria, fou aprovada amb cinc vots en con -
tra (PSUC).
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DESüSEGON.- CONSELLERIADE NETE]A ENLLTIMEI{AT I
T

Es varen llegir e_ls dos dictanens, en els quals es proposavarta -
dopci6 dels acords següents:

rr1er. Declarar-1lexcepció de ricitació a rao de ltapartat b, d"e =
lrart. ler. de l tordre de 11 de novenbre de 1991, 

"n.orrtordáncia 
a =

lrart. 6e. de la Llei-40/81, de 2g d,octubre per l 'adjudicació de la =
concessió de1 servei de Manteniment de l'Abocá¿or ¡trnicipal.

- Z?nr Adjudicat Ia concessió de1 seryei de mantenirnent de l'aboca-
dor rrunicipal a,lternpresa TEo4uSA "TECNICAS MUNICrpALps, s.n.; p", .-"=
retribució arura1 de 2.54s.736 pts., per ser 1a seva ofeita la nbs ven -
tat josa per. l ' l juntament de res requérides dracord amb 1r art. 117-2, =
del R.D.LIei 3046/77 de ó d'Octubre.

- 59t. Aprovar e1 plec de condicions económic-administratives i tBc
niqles facultatives, que regiran la concessid de lresmentat ,"*ái, q"a
::iljgt? 

el.present; fixant trna-garartia definitiva de "rz'r.829 pts. =
d'acord anb I'art. 82, tipus náxims, del Reglarnent de Contractació de =
les Corporacions Locals. 

-

4rt. FacuLtar a ltAlcalde per la signatura de la d"ocr¡lentacid ne-
cessarie per a la complimentació de lrexpédientn.

ItAutoritzar La modificació de lrequip de personal i naquinaria ad.s
crit al "servei de recollida donicilieiiidrestombraries, d.; ;";¿ñ i=
de rec de les vies públiques de la ciutat de Manresa", dá1 següent de -
ta l1 :

--anp1lqti6-$e-ll maquinária adscrita a1 seryei arnb una rnáquina ='fBarredora AUSA-PI 1 500"

- sustitu.i9 {'tl pe6 de neteja per un xof,er, quedant la d.isponibi
litat de-personal de l'art. 1s apartat p, del p1eé de cond.icio"r-áé iá=
concessió de la següent forma: uñ capatáé, quatre xofers i d.inou peons,,.

E1 conseller-delegat Sr. Perez Picas, explicá detingudarnent anbdós
dictamens, i despres demaná que es votessín pér separat. El sr. casasa-
yas intervingué per referir-se a1 tema de lrábocadór.

sotmesa a votació e1s dos dictamens, per separat, foren aprovats =
per unanirnitat.

DEST TERCER. - CONSETLERIA DELEGADADTESCORMDOR, CEMENTIRI. MERCATS I =
L JArlprNS j PROPOS

DE
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,..1

f 11 . - Autoritz,ar el canvi de titularitat de la
de venda de la parada ne 10 del Pabe116 Infants, ac

) ' :  . '

sió del seryei
lment a nom del =

Sr" Francisco Bonet Bosch, a'ra6 de l'adjudicació en sessió =
del 19 d'Octubre de 1981, a faor de1 seu fill Francisco Bonet Anglarill
eI que per subrogació adquireix e1s drets i deures que coresponien al =
seu pare, Sr. Francisco Bonet Bosch, propis de1 contracte dtadjudicació
del lloc de venda esmentat que signa aquest últin amb l'Ajuntarnent de =
Manres, en data 1 de Desenbre de 1981.

2. - hcpedir la docr.mentació acreditativa de la titularitat de la=
concessid de venda en la parada ne 10 de1 Pabe116 Infants a norn de Fran
cisco Bonet Ang1aril1'r.

Es va realitzar votaci6 ordinária, essent aprovat per unanirnitat.

DESÉ QUART.- W: 
pICTAIT4ENS soBRE coNTMCrACr0 DE pERSo-

NAL.

, Es va llegir e1s dictamens, en els quals es proposaven l'adopció =
dels acords seglients:

rfContractar a En JORDI LUDEVID ANGIADA, per exercir frmcions dtAr-
quitecte, pe1 període conprés entre el 1er. drAbril i el 31 de deseinbre
de 1982, i_anb una retribució mensual de 85.251t -- pts., més dues pagues
extres de 54.540 pts., cada una, en 1a part proporcional que correspon-
gui.

A lreinprament del que disposa lrart. 25.1 del Reial Decret
3A46/77 de 6 d'Octubreil.

I'Contractar aL Sr. J0SE-I\,IANUEL FONSECA FORTO, pel període de sis=
mesos i anb efectes del dia 1 de tvlaig de 1982, i amb rma retribuci6 nen
sual corresponent a 43.289 pts., més les pagues extres proporcionals =-
qlre corresponguin, com a Auxiliar Administratiu, i amb cámec aL Zon.=
Pla dt0cupaci6 Conunitaria".

Realitzada votacid ordinh.ria i ratificant 1es propostes, foren =
aprovades per unanimitat.

DESÉ CINQUE.- INFORME-MOCIO DEL PSC 1 CiU REFEREI{T A LIIMPOST DE SoLARS

Es varen 11egir les esmentades Mocions d'adopcid dels acords se -
güents:

- "1er. Que en les propostes a presentar sobre les normes complemen-
táries del Pla General d'brdenació'urbana, responguin, en el que^afecta
a la determinació de constmcció insuficient als,següents cri{eris:

a) Es consideren com a nlnjms en tota 1a Ciutat els nivells dtedi
ficació existent en e1 moment de lraprovació del Pla General dtordena l
ci6 urbana, mentre no es procedeixi a nova constnrcció en el solar.

b) En cas de produir-se nova construcci6, sera dtaplicació ltim -
post de solars en 1a forma que assenyali l'ordenanga mrnicipal corres -
ponen"
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2on. Que aquests criteris siguin presos en

4 &  t o

--: * --- í- ui1 /

déjracif ja en lredi-
, produint-se en el
en aquesta Ordenan

3er. -Encarregar a1s técnics ltelaboració dtuna proposta que contempli
1a solució per quaJr es construeixi de nou en un solar que hauria estat =
subjecte a 1a modalitat de construcció insuficient

4rt. Reconeixer i agrair 1a col.laboració ciutadana a1s que han pa -
gat en e1 període de voluntária, els cárregs corresponents a Í'imposC de
solars del període de 1981; fer una crida a1s que nó ho hagin fet-perque=
ho facin i cercar conjuntamentr.rma sortida adient arnb els-que encára no=
han pagat la nodalitat de construccid insuficient amb un ráfia termini, =
convobant-los personalment a una reunió i presentar posteriorment una =
proposta a la Conissió lvfi.¡nicipal Permanent, cercant, mentre, una solució
adequada al cobrament en executivar'.

A continuació es 11egí una esmena a.L!-Informe-lvloci6, presentada pel=
9pn de Consellers de €entristes de Catalunya-UcD, que proposava e1 só
guent:

ttlvtrodificar ltapartat 4rt. de la Moció, posarrt el següent text, en =
11oc del que figura a Ia lvtroci6:

_ Igual criteri staplicará en els rebuts corresponents a 1981, anu
lant e1s pendents 'de cobrament i tornant els imports pagats als contri -
buients corresponents, de la rnodalitat de construccié insufi.cientt'.

Seguidarnent és 1legi la lvlocid presentada pe1 Grup de Consellers de1=
PSUC, sobre el mateix tema, que proposava ltadopcid dél segiient acord:

- nller,- 
Qle"quedin'par:alitz&ts,,etrs tránits.que segueixi,n a l-a desesti

naci6 dels recursos presentats pels contribuents.

Zo.n.- Que inrnediatanent e1s Serveis Técnics adjtmts a1 departament=
drUrbanisme, estudiin i informin sobre les formes polsibles i jüstes dta-
pLicaci6 dtaquest Impost d'acord anb ltesperit que va inspirar-lo.

Ser.- Que per rnitjá dels nedis de com.rnicacid locals slinformi a la
ciutat dr aquests acordsrt.

En primer lloc intervingué, e1 Tinent Alcalde, dtHisenda Sr. [farsal=
gui en una llarga i detallada explicació, es referí al tema de ltfmpost =
de Construcció Insuficient, dividint-ho en dues parts: la prirnera, consta
va dttrn informe i la segona del tema en sí de Les Construcéions Insufi :
cients. Argtrnentant lrinforme, assenyalá els diferents passos que havia =
donat ltAjuntarnent en relacid a aquest Inpost des de que es va acordar la
seva_imposició, i afirmd-que ja existia des d?abans de llany 78: així, =
amb data 29 de Novembre de 1977, es va aprovar una Ordenanga Fiscal sobre
Itarbitri dredificacid deficient, i esmentá les diferents Ordenances que=
afectaven a les Construccions Insuficients, i que eren quatre. A continua
ci6 explicá que des de ltany 75 lrAjuntament té rnecanitiats els Padrons l
Fiscals, essent des de ltany 19.81 , el propi Ajrmtament qui e1s confeccio-
na; i que des de 1tarry 1975 fins aL78, aquest Irnpost dtEdificació Defi -
cient sraplicava a1s carrers que f9-u enqnerantr -ara b6 no puc afirrnar, di
gué e1 Sr, Il'larsal, que tots e1s veins afectats dtaquests carrers pagues -
sin l'Impost, en qual-sevol cas, sobre el paper havien de pagar-lo, éorn =
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tarnbé s'ha de dir que el seu valor, evidentnent, era
imports globals draquests anys. Seguidament explicá,
guit des de lrany 1976, arrel de 1'aparici6 del Reial Decret 3250/76, de
30 de Desembre sobre Ingressos de les Corporacions Locals, en e1 que sres
tableix f impost municipal sobre solars, eu€ venia a substituir els qua -
tre impostos regulats per les quatre Ordenances a les que abans havia fet
referéncia. Cornentá els punts nés importants de 1es Disposicions Legals =
promulgades a partir de llavors, en especial l'Ordenanga que havia dren -
trar en vigor a partir de 1 de Gener de 1979, obligatdria pels Ajuntanents
de rnés de 20.000 habitants, i afinnant que durant e1 període d'exposició=
pública no hi havia hagut cap impugnació. Explicá e1 procés que s'havia se
guit a partir de que sthavia tingut un Banc de Dades, practicament fiablel
posant-se a cobrament de les persones afectades tots els ímpostos i taxes
acordats per aquest Ajuntarnent. I que la quantitat liquidada pe1 concepte
de ltlmpost de Solars de 1'arry 1980, en e1 que no hi havia hagut oposició
al seu pagament, era prácticament 1a mateixa que la de ltany 1981, afec -
tant a 235 persones, de les quals n'han pagat 71; i dels que no ho han pq
gat r.rn 35eo dt ells no hi viuen; mentres que a l'any 1980 les persones aféc
tades eren unes 350. Draquí es dedueix que a l'any 80 hi haviá p€rsor€5 =-
afectades en un mateix carrel que pagaven i dtaltres que no, sense se
guir un criteri racional; en canví ata, amb tm nombre de carrers inferior
al de l'any 80, tots e1s afectats. han rebut el corresponent avís de pag?_
ment. ¿Per qué-els afectats dels arrys 1978 i lgZgrque bren nés que eis"5
de ltany 81, no varen protestar, i  en canvi ho han fet a 1'any 1981?, és=
una resposta, digué el Sr, Marsal, eue jo no puc donar, eue cadascú res -
pongui segons 1a seva consciéncia. Passá després a tractar de la seggona=
part de la_ seva exposicid, i comengá dient que tenia la llista de les per
sones que havien pagat i que no haúien pagat per aquest concepte, i entre
aquestes hi havia empreses i grups irmnobiliaris en que no era justifica -
ble a1.1egar insuficiéncia de bens; i demaná al Consis6ori que es pronun-
ciés sobre la oportunitat de donar lectura a aquest llistat. Denaná LLa -
vors la paraula al Sr. Canq qui es mostrá d'acord en que es llegissin les
llistes. Per la seva part e1 Sr. Oms, nanífestá que no es pot caure en pro
vocacions, referint-sé a ltestat d'ánfun de1 públic present, i es mosttb=-
partidari de no llegir, els llistats públicarnent. Llavors e1 Sr. Marsalr=
plantejá que en tot cas sern podria donar coneixement a1 Consistori, con-
tirruant e1 Ple a porta tencada, si es creia oportú. Llavors e1 Sr. Perra-
rnon, demaná que sétn fessin foiocopies, i es repertissin a1s consellers.=
Després dtuna altra intervencid dels Srs. Marsal i Perramon, e1 Sr. Majó=
denaná a la Secretái'ia General en quins cassos stha de procedir a conti -
nuar el Ple a porta tencada. Fet aquest aclariment lega1 dtacord amb els=
termes previstos en lf art 296 de la Llei de Régim Local, el Sr. Marsal, =
continuá en la seva explicació fent referéncia a la doble finalitat que =
tenia 1'Impost de Solais: urbanistica i hisendística, així com la fiioso--
fia que ltacompanyava..Es referí, a continuació, al sentit concret de les
propostes que contenia la seva noció, i qualificá el primer prmt com de =
portador de bon grau de justícia, i acceptable per tots els ciutadans. E::
quant al segon punt preveu.lradequació druna normativa urbanística, de ma
nera que a Ltanry 82 e1s Padrons s'apliquin d'acord arnb els criteris eue l
en aquest punt stassenyalen. E1 tercer punt tracta de buscar una fór:nula=
que eviti el tipus d'especulacid que abans havia descrit. En quant a ltúl
tim punt digué, que es tractaría de trobar una formula e1 máxirn de flexi-
b1e, comprobant cada cas en concret, i mirant de trobar una sortida justa.

Intewingué seguidarnent e1 Sr. Itlajó, eui afirmá que el fons de 1a =
qüestió era clara, i que quan es va aprovar aquesta Ordenanga es va come-
tre un error" Nosaltres, digué, quan ens en varem donar corpte varem pre
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sentar una Moció a 1a Permanent, el passat mes de
es paralitzés eI procés de cobrament i els Te'cnics
diar una soluci6; si aixo s'hagués fe!ara,

4 ( A

, demanant que
1n a estu

protesta popular, prenent acords il;1ega1s, com era intentar modificar =
tota una Ordenanga en una Permanent. També varem demanar que s'acceptás-
sin tots e1s recursos contra aquest Impost, a les corresponents Perma -
nents, peró aixd va ser rebutjat pels üots del PSC, ciu i centristes. Ma
nifestá que estaven dracord amb els tres prímers pr.mts de la proposta ;
conjunta 

-de 
Socialistes i convergéncia, pérd en cánvi no arnb ó1 quart =

Pmt, perque suposa mantenir 1a injustícia per urr any. Per tant no reti-
raven 1a trlocid del seu grup, i "demanava cpe 1a Moci6 PSC-CiU, es votés =
prrnt Per purl!. Mostrd per últim, 1a seva estranyesa per la postura dels=
Centristes, doncs tant en e1 P1e com en 1es diferents Coniissións, han =
vingut recolzant a ltEquip de Govern.

En la seva intewenci6 el Sr. Perramon, digu6 que era rma llástirna=
que srhagués esperat més dtun any per adoptar uns criteris que ja varen=
ser portats en una sessj-ó del Ple ltluricipal. Troba correcte 1a filosofia
de ltfCl, en e1 sentit de recuperar una part de Ia plus-válua. No obs
tant el seu grup en quant a construccions insuficients, i veia uns incon
venients, com és que en aquests mornents urbanlsticament, convé meS anarl
a noves urbanitzacions que no omplir buits, de manera que es pugui re
equipar millor la Ciutat, també que afecta en part, a vivendes de tipus=
popular, i que pot afavorir a especuladors en alguns casos. Nosaltrei va
rem apuntar en tm Ple anterior, dues possabilitats: eljminar ITICI , dJ
través druna normativa urbanística, i forgar nés la imposició dels so
lars estrictament, o bé repercutir el najor valor dels terrenys en e1 mo
ment dracortseguir la llicencia dredificació. Respecte al punt quart de =
1a lvtroci6 de Socialistes i Convergencia, digué, que no era conseguent amb
els tres primers; si es comet un error, no és la primera vegada que lrA-
juntanent ha de retornar uns diners, per aixo em senbla més correcte dei
xar sense efecte lthnpost de lrany 81, i enultimissina instancia de qu6
es nantingués que comptes de-cara al moment que sfhagués de pagar ta it:.
cencia de construcci6" Demaná que es votessin per separat els quatre ;
punts de la Moci6.

E1 Sr. Casasyas, es lamentá de que un llr{post ntnicipal fos motiu d.e
t^anta poldrnica a la Ciutat, i potser 1a culpa-esta en aciuacions poc re-
flexives. Digué que Manresa, encara que no éra la Ciutat rnés cara-de Ca-
talunya, estava entre les prfuners, i si aixó no ens diu res, és que te -
nim poc esperit de ciutadania, i que aquest esforg econdmic lrhem de pa-
gar entre totS; i aixo- és degut, digué, referint-se a la carestia de la=
nostra ciutat a la_ forta pressió fiscal, i que comporta el pessirnisme per
a tot arreu. Demaná per últin que 1es Mocions quedessin sobre la taula =
perque es fés r¡n estudi, per tal de trobar una sortida que no carregués=
a la Ciutat"

El Sr. Garriga de Centristes, comengá la seva intervenció manifes -
tant que no ¿iltava a xnlitzar si 1a insjusticia dlaquest Impost era drA-
jtnrtaments anteriors o sthavia inaugurat amb ltacttsaL; perb semblava =
que havia quedat clar per part de tothon de que aquest Impost era il
just. I-hr error en ula votació no te més importancia si després aquest =
error és rectificat, ara bé qualsevol esmena dtur gnrp polític nunicipal,
que esta a ltoposicid esta cóndemanda al fracás, sénziliament per la ior'
ga deJ"s vots, i aixf el seu gnrp, digué, havia recolzat 1a proposta de l
lrequip de govern, perque creia que nillorava ltanterior. Draquesta mane
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carrers afectats. Ara l'Equip de Govern s'ha donat cornpte de que aquest=
Inpost era injust, i e1 feliciten de que se n'hagi donat compte, perb no
entenem perque no arriba fins al final, no hi ha caprmotiu legal que li=
impedeixi, eu€ igualment com a1 seu dia va decidir , treure uns carrers
a lraplicació draquest Im.oost, acordi 1a no aplicació per a l'any 81, =
doncs s'ha reconegut que aquesta injusticia existia. Acabb. dernanant que=
els afectats que haguessin pagat, els hi tornessin els diaers, i els al-
tres rebuts es deixessin incobrables o bé anulats, d'aquí ve la nostra =
esmena a la ll,loció de l'Equip de Govern.

E1 Sr. Alcatde, com en diferents ocassions anteriors, advertí a1 pq
blic present la necessitat de nantenir silenci i la deguda correcció cíl
v].ca"

Per Convergéncia i LIni6, intervingué el Sr. Llatjos, eui comenga =
justificant la necessitat dels Impostos en els m.micipis que com e1 nos-
tre no tenien recursos, perd que tenien wres obligacions a complir; i ai
1ó cornportava que moltes vegades setls considerés injustos i qüe sempre=
fossin desagradables pel ciutadá. Manifestá seguidarnént que eis que ésta
ven en contra dtaquest Impost, eren els Comunistes, i feu una reflexid l-
dient que aixó logicanent-no passava als Pdisos Cormrnistes, perque no hi
havia propietaris. llem de reconeixer que ens varem equivocartots, i hen
de procurar reparar-ho en el possible, i penso que 1a solució de 1a Mo -
ci6 de l'Equip de Govern és bona.

El Sr. Maj6, li replicá al Sr. Llatjos, dient-li que tarüé hi ha A1
caldes Comunistes, a Ciutats de Catalunya, eu€ tarrüé posen impostos , ard
bé ltactuacid clara dels Com¡nites estava ben escrita"

El Sr. Marsal, denaná a 1a Presidencia, que es votéssin les nocions
en bloc, a fi de que tothorn assr¡nís la seva responsabilitat. Per la seva
part e1 sr" Perramon, precissá que en quan a 1a Moci6 del PSUC, stabstin
dria perque no estava d'acord amb 1a paraLitzacid de1 tranit de l'InposT
de S-glqs, considerat estrictament; i si no es votava punt per punt la =
Moci6 delrEquip de Govern, com sigui que no estava dlacord an¡ éf punt =
qnart, serl forgaria a abstindres en la votacid global. Igualrnent el Sr.
Maj6, feu els mateixos raonaments que el Sr. Perramon, a la vegada que =
feia constar la seva protesta perque quan l'Equip,de Govern ho planteja-
va e1s dictamens es voten punt per punt.El Sr. Garriga Caro, explica el=
seu vot positiu, a la It4oci6 de l"Equip de Govern, argulentant tal com =
havia dit en la seva intervenció, que encara que no estava dracord amb =
e1 ,punt quatre si que ntestava en els tres primers, i entenia que la Mo-
ció nillorava ltestat actual de les coses.

l¿ Presidéncia va sotmetre a votacid en primer I1oc la Moció del =
PSUC, que fou derrotada pels vots en contra de Socialistes i Convergents
(14), i es varen abstindre ltlndependent i el PSAi,l (2), votant afirmati-
vament el PSUC (5). Seguidarnent es votá l'esmena de Centristes a la Mo -
ció de l"Equip de Govern, eu€ fou tainbé rebutjada pels vots de Socialis-
tes i .Convergents (14), votant afirmativament ,PSUC, Centristes, Inde -
pendent i PSAI,ü (10) . Per últfun fou aprovada la Moció del PSC i CiU, amb=
1es abstencions de1 PSIJC, Independent i PSAN (7).

DESi-SISÉ.- NIOcIo DEL psuc REFERENT A r.{ coNVOcAToRrA DE tA. coMrssI0 DE=------:-
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Es v1 1leg.ir 1'esmentada Moció, en 1a que es proposava lradopció
dels acords segü'ents:

. 
'r1er. 

Que de forma irunediata sigui cornrocada, 1a Conissió de Tre
U+1t I Fo_me:rt, p€r tal de discutir, entre altresrels punts que es coñ
siderin drinteres, 1a situació de crisi i de problenel laborals ac :
tuals, de la direcció de trobar-hi carnins de iortida.

- 2o\. Qug paral.lelament i en el mateix sentit, siguin convoca -
des pe1 President de 1a Conissi6 a les Centrals SindicaÍs, a les enti
tats empresarials, p€r tal drescoltr i rebre informació".

Defensá 1a Moció el Sr. kjó, qui córnenga record.ant que en un =
Ple del passat mes dlOctubre, ja sthavia denanat que es convoqués la=
conissió de Treball i Foment, llavors nthi varen haver tres, i a par-
tir del 23 de Novembre fins aquests moments, no s'ha convocat cap^rnéS
ret¡ni6. No cal fer rnemoria per tenir present la situació d'atur i de=
crisi que viu la Ciutat. Afirma que ltantic President de la Comissió=
no havia ates degudanent el seu cárrec, i que per tant la seva dfunis-
si6, havia obert esperances, pero resulta que é1 nou president tanpoc
sern preocWa, doncs encara no ha convocat cap comissi6. convé que-el
President de Treball i Fonent, parli amb totes 1es parts afectades, =
pels problemes que li s6n propis, i no tan sols amb els empresaris. =
Denaná que infonnés a la corporació, sobre 1es gestions qué havia por
tat a terme des de la seva prea de possessi6, dones es tractava de =
trobar r¡na sortida a La crisi, a través del dialeg entre les parts, i
aixo peL_propi prestigi de 1a rnstituci6, i acaba demanant qu" es reu
nís inrnediatament 1a Comissi6.

Li contestá e1 Sr. Canal, lamentant-se de que es posés en entre-
dit el seu antecessor Sr" Dalnaul qrm havia tingut dos greus proble-
mes farniliars que tots els conseilers coneixien, r- a consequencra de=
lrultim dtaquests havia hagut de dimitir, i aixó li semblava faLtar =
a ltetica més elemental. Es justificb dient que segurament el Sr. Ma-
j_6 tenia ra6 en la questió de no haver convocat 1a Conissió, pero que
durant e1 poc temps que portava a rtAjuntament lthavia hagut de neces
sitar per tractar de tots els temes puntuals que tenia pendents, i ;
pensava que srhi hagués convocat la conissió, amb la qual cosa ara no
setl podria acusar, tampoc srhaguera pogut solucionar rés. Aclará que
el fet de que no hagués convocat , a,La centrals sindicals i als Eptg
saris, i d'altra banda als membres de la Cornissió no era amb cap rn -
tent de marginar a ningú, i que la convocatoria ra faria proximament,
i per tant dernana que quedés aquesta Moció sobre la taula.

El Sr. Garriga Caro, digué que no compartia tots els criteris =
que sresmentav-en en la l.{oci6, pero si que en l'anim de poder fer co -
ses i ser el m)xin dloperativa recolzarien 1a proposta áe1 PSUC.

- Després d'ura intervenció del Sr. I,lajó i del Sr. üns, la Presi -
de}cia vá posar a votacid de 1a corporació 1a urgencia d'áquest tema=
que srhavia denanat quedés sobre la taula, essent rebutjada pels vots
en contra del PSC i CiU, lrabstenció del Sr. Casasayas, i votant a fa
vor e1 PSUC i PSAN"

pEqE qELE.:MOCIO DEt PSUC REFERFNT At PRTSSUPOST MUNICIAPL ORDIMRI
PhR A 1982.
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_ "'ler. Que en un plag de quinze dies es c
tadanes, per sectors, per tal de que siguin i
bre e1 projecte de Pressupostos que, préviament h
batut en els Consells },lunicipals 

-i 
en- 1es Comissi

291.-- Que en el proper Ple Ordinat'i sigui presentat per a 1a seva
aprovaciótt.

Defensá la }{oció el sr . r4aj6, qui mostrá la seva preocupació per=
que 9s portessin_a aprovació, els Pressuposts draquest éxercici, sense=
que hagin sigut degudament debatuts a 1es Conissions i a1s Consélh I m¡
nicipals, i recorda el procés que se seguia dre4plicació als ciuta :
dans, quan existia el Pacte de Progrés.

Li contestá e1 sr. I{arsal, assegurant que a ltEquip de Govern no =
hi havia contradiccions, i el problelna de 4ie no srhagiñ aprovat és únic
i exclussivament de tipus funcional i legal, per tant el problema és pu
rament tecnic:els pressupostos sthan dtaprovai conjuntaneñt, i abans áTa
provar 

"1 4tinFersions, sthan draprovar tots els píojectes. A primers dE
Maig es podrá portat aquest tema én r¡r Ple. Desprbs á'r.rna re'plica del =
sr-. MajQ, i rma contrareplica del sr. Marsal, ei passá a votáció essent
rebutjada la lr{oci6 pels vots en contra del PSC i. LiU (14); l'abstenció=
de centristes i rndependent (4), i els vots favorables ¿éÍ psuc I Er =
PSAN (6).

\ !

DESE WITE.
s&t

Es va llegir la lvtrocid d'adopció de l'acord següent:

'tlnformar desfavorablement ltanpliació de la betzineria ir{arsal, ==
rectificant així ltacord de la conissid M:nicipal permanent, que va =
esser pres amb basse a dades f¿lsificades pel peticionari".

Defensá 1a Moció e1 sr, sorinas, eui explica que ltinteressat ha -
via falsejat 1es dades en base a les quals, ltAjuntament havia infor
mat favorablement ltampliació draquesta betzineria, i significa eI perill
que suposava un diposit d'aquest tipus a prop dtedificis d'ús públit.

sotmesa a votació fou rebutjada, pels vots en contra de psc i ciu,
qD, es varen abstenir 

'centristes, 
PSAN i rndependent, votant a favoi

el PSUC. PRéviament el Tinent A1ca1de, sr. Puig, havia donat contesta =
al sr._sorinas, precisant que la Alcaldia havia enviat r..rn pl)nol a ra -
Generalitat, precisant tots aquests extrerns.

48f

-X{OCIO DEL PSUC REFERENI O ¡I4¡4PLIACIO DE LA BETZINERIA MAR-

M0CI0 DEL PSUC REFERENT A tA DEROGACIO DEL REGTAI\ffi$T DE tA=

Es va llegir aquesta Moció, dtadopcid dels acords següents:

\ \
DESE NOVE.-

trler. Derogar en-tots e1s seus
Ponencia de Deportest', aprovat per
de1 dia 5 d'Abri l  de 1950.

Zon. Encarregar a 1a Conissió
dacció dtun nou reglament't.

pturts i efectes, el rrReglamento de la
la C.M.P., i  referendat en el P1e =

dfEsports i Joventut, ltestudi i re-

i aJ#-entitats
s i consultades
dthaver estat
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Defensá la Moció e1 sr. Martinez, contestanf-ri er sr. Garriga Rovr
ra, dient que corn el sr. r,lajó sabia molt bé,¡ e1 $.eglament nai no é'haviá
aplicant, sino qge s'havien fet les Conissions córrespoenents, proposant
tlns acords a la Permanent. Per tant no tenia cap iincoñvenient eñ accep -
tar e1 primer punt de 1a Moci6, i derogar aquest Reglanent. Er quant ar=
segon pffit, era una tasca ja encomenada aL Consell Mtnicipal.

El PSUC es nostr) dtacord en retirar e1 segon punt de la Moció.
més a votació e1 prirner pffit, fou aprovat per unanimitat.
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VINTE.- IVIOCIO DEL PSUC REFERENT A LA INSTAI.TACIO DE IA, CASERM MILITAR.

Es va llegir 1á Moció dtadopcid dels acords següents:

ff1er. Ratif icar l tacordpres en el Ple Ordinari del dia 5-11-80, i
que deia: trrnanifestar que no creiem oporttma la constmccid dtuna gran=
caserna nilitar a lt,lianresa o a zones de les todalies .. ."

2on. Trametre copia dtaquest acord a1 Governador Civil, per tal =
de que tingui coneixement del matejx'r.

El Sr. Ir4artinez, manifest) que es tractava de donar un criteri r.na
nim a 1a Ciutat, refermant la postura presa per ltAjuntament en l'acord
que sres-nenta, arrel de 1es notícies que havien sortit a la Premsa. De-
rnana la paraula e1 Sr" Garriga Caro, per assegurar que e1 Governador Ci
vi1 sabia nolt bé quina era 1a postura dtaquest Ajurtanent, i coneixial
els extrems delracord, per tant trobava la i{icci6 superflua. El Sr. Ivlar-
sal digué, eue no trobava sentit a prendre trn acord de ratificar un a1-
tre acord que és plenament vigent. Llavors e1 Sr. Martinez accepta reti
rar e1 primer punt de la Moci6 i demana e1 vot positiu pel segon pwlt =
de 1a Moci6. s

Sotmés a votació, e1 segon pmt, fou aprovat amb els vots en blanc
de Centristes,

I no havent-hi cap més assumpte per tractar, 1a Presidéncia va de-
clarar aixecada la sessió sent 1es dotze de 1a nit, havent-se suspbs per
la.Presidéncia, la celebració d'aquest P1e, per espai de dotze ninuts,=
préVianent a que es tractés el tema de l'Inpost de Solars. De tot e1 =

Sot
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