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ACTA DE I"A SESSIO EtrIRAORDIMRIA DEL PLE DEL DIA

17 DE JI]M DE 1982

Alcalde-President

En Joan Cornet i Prat

Tinents drAlcalde

En Jordi lvlarsal i lflmtala
En Ramon Puig i Soler
En Ramon Llatjos i Planas
Na Maria-Teresa Vilajeliu i Roig
En Ranon lqaj6 i Lluch
En Josep Sorinas i Nogués
* 

l":"1 tu:rlt=.urriga 
i caro

Consellers

En lvh.nuel Cano i Navarro
Nr Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
Nt Ignasi Perramon i Carrió
En Lluís Tuneu i Roca
Na Concepció Conas í Riu
E:r Francisco Guillornia i Lasheras
Br Jordi Perez i Picas
En Joan Garriga i Rovira
N' Enili lt'lartinez i Ballester
Nr Andreu Descals i Codina
En Josen Empez i Garcia
En Valentí Brr¡net i Corrons
u" 

:tr:":r=t=t=i 
serrano

Absénts iustificats

En Pere Oms i Pons

AbSeritS. SeriSe jüstificar

Nr Enric Casasayas i Brichs
Na lt¡laria-Angels Torrens i Vila

Secretari

Na lh:t-99"1'=.1otet i Mir6

Interventor

En Victorino Rodriguez i Santos
========== .



A la Casa Consistorial de
de les vuit del vespre, del dia
es rer¡neixen sota la Presidéncia
i a lrobjecte de celebrar sessió
vocatdria a 1'efecte.

la Ciutat de lt4anresa i ssaven deu minuts
ts vuitanta i dos,
esmentats abans,

ipal, prévÍa con-

disset de Juny de inil
del Sr. Alcalde, els
extraordinária del Ple

quan
nou-

Obert ltacte es procedi a tractar dels assunptes figurats en l'grd.re de1=
Dia, resolent-se tots ells en els termes oue a coñtiru¡acld es relacionen:

PRITMR. - PRESIDENCIA:
ffiITilT98-2.

PRPSOSTA APROVACIO AI\{PTIACJO PROGGRAMA D'-INVERSIONS EreR

3.  500 .000  |  -

.Es va llegir 1a proposta, en 1a qual es proposava L'adopció dels següents
acords:

_^^^ "'ler. Aprovar-ltanpliació del Programa d'Inversions per a lrexercici de
1?82, a_1s efectes de 1a seva inclussió-en el Pressupost dilnversions, 1a rea
Iitzacií de1 quaf de projectes d'obres i serveis i^ import de la inversió es
ra seguent:

1.- Honoraris de projecte de planejament urbanístic.

3.- Obres de rnillora Piscina lrdinicipal

4-- H{qqisició de terrenvs i obres drequiparnent passatge 011er,
edifici tercera edat .

5.- Adquisici6 terrenys Escorxador lvftmicipal 1a. fase.
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Pla Especial Hospital de sant Andreu i altres projectes de =
desenvolupament del P.G.O.U.

2. -  Adquis ic ió  de ter renys . . .  45.000.000r-
a) Terrenys qualificats de sistema general viari i necessaris

per a lrobertura definitiva del vial que, per sobre el tra
gat, dels ferrocarrils de la Generaritat, uneix ra c/ sanT
Cristofol anb la C/Sardana.

b) Terrenys situats en la c/sant Blai i qualificats de siste-
mes gener?l: d'espais lliures i equiparnents polivalents per
a dotar a1 Barri de la Sagrada pañifia.

c) segona.parl dels terrenys qualificats de sistena general =
educatiu, i situats end- carrer lftr. cinto per al irasllat=
i ampliació de l'Escola Pública "pare Algué".

d) Terrenys per a ltainpliació del parc de Bornbersr de la Gene
ralitat de Catalunya, al Barri del Guix.

e) Terrenyrs qualificats de sistema general drespais lliures =
en el Parc de Puigterra.

f) Diferents terrenlzs per a anpliació de les escoles que ac -
tualment existeixen en el Barri del Guix i Font deís cane-
llans (Francesc Barjau)

g) Resta de terrenys per a la total adquisició del sistena se
neral dtequiparnents 'deportj_us en el Barri de S. pau.

5 .  000.  000,  -

41  .405 .070 '  -

4  .  000.  000 '  -



6 . -

7 -

8 . -

9 . -

10 .  *

Adquisició de terrenys per a camping mwricipal..

Obres drínstal. lació del camping, 1a. fase. 16.000

Obres serveis económics planta baixa de l¡edifi-
ci m¡ricipal de 1a PlaEa it{ajor, la. fase 2.000.000'-

Obres dtadequació en 1'Escola d'Arts i 0ficis en
edi f ic i  In fants  . .  4 .000.000r-

Prolongació Avinguda Bases de lt4anresa: enllag, en
tre carrer Sa-nt Cristofol i carrer Llibertat. I
1a .  f ase  . . . . 33 .000 .000 '  -

Suma Total 1 56 .  905 .  070 '  -

2. La financiaci6 de les inversions anteriors es reálitzará en
rna següent:

1.- Anb sübvencions oficials 27.200.000'-
2.- Altres ajudes i subvencions . 16.705.060'-
5 . -  Prés tec  a  concer ta r  . .113: .000.000t -

la for

TOTAL 156 .905 .070 r  -

3. Sol.lícitar un préstec de les entitats de crédit a través de la Ge-
neralitat de Catalunya per rT import de '113.000.000 pts. als efectes d'obte
nir Ia financiació cornpleta de les imrersions que comprenen aquest prograrna-.

4. Solicitar de 1a Diputaci6 Provincial de Barcelona, als efectes de =
construir un canp de fútbo1 nunicipal en l'estadi del Congost, una subvenció
del 50 per cent de ltimport de1 projecte estimat en 50.00Ó.000 pts. i corpro
metrts aquest Ajuntarnent a aportar 1r altre 50% que és de 25.000.000 pts. =-
amb recursos propis.

5.- Facultar a lrAlcalde-President per a la signatura dels docrrpnts =
que siguin precisosrr.

_ Es llegí a continuació una esmena presentada pe1 grup de regidors del=
PSUC, el qual proposava el segflent:

"En ltapartat 1 del projecte dtobres, gEegir:
- Projectes: Infants, Fábrica Balcells, lJrbanítzació carrers a'iIlats, Mion*

Puigberengu€r, Fira, P1a Especial Saleses, Pla Especial Hospi-
tal, Pla Especial Passeig de1 Riu.

-  Canviar  l r i rnpor t  de 3.500.000 per  15.500.000 pts .

En ltdpá.rtát 2.- Adquisició de terrenys, treure els apartats b), c) i
!), i áGEiiiñl rm apartai: Fábrica Balcelli, Esportiu sagrada rarníríá-¡'ont
dels Capellans, Zona Verda Ctra. Santpedor, Parc Puigbereñguer, Terrenys =
Casc Antic.

-  Canviar  1 ! impor t  de 45.000.000 per  53.000.000 pts .

Substitui : Trasllat lÍnies alta tensi6,
-50.00CT0T'pT;
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Afegir e1s apartats següent::

11.- Urbanitzacií Mion Montealegre i Vials Puigberenguer

12.- Parc Puigrnercadal i reutilització Caserna .

13.- Laboratori Mmicipal

14.- 0cupaci6 directa (pintats, substitució barreres ar-
quitectóniques, etc.)

15.- Estudis de: seguretat
des degradades

Substituir lt import total de 156.905.070 pts

Substituir el prurt 2on. per:

* tt"*.*ió de les irnrersions anterior es
seguent:

centres escolars, cens viven-

546 '

23 .090.  000 '

5 .000 .  000  r

5 .000 .000 '

35 .000 .000  |  -

2 .  000 .000  |  -

.  per 268.405.070 pts.

realitzará en la forma

1.- Subvencions oficials
2.- Altres subvencions
3.- trréstec a realitzar

37 .000  .000 ,  *
26 .405 .070  '  -

21  5 .000 .000  '  -

268 .405.  070 '  -

En el punt Ser.
215 .000 .0000  p t s .n ' .

canviar  l t impor t  de 113.000.000 pts .  pe l  de

Seguidarnent es llegi una esmena presentada pe1 conseller del PSAN, en
la qual es proposava e1 segtient:

"Afegir:
- A1 prmt primer, apartat 2:

h) Edifici Fábrica Balcells.

- Tanbé al punt primer:

11. Obres drurbanitzaci1 dels carrers Urgell, Vilanova i
Sant Tonas 1  6 .000 .  000  ?  -

12. Obres d'urbanitzacií de
Baixada Cova, Aiguadé i

diversos carrers (Montserrat,
carrers del Sector de la Ctra

Santpedor)

15. Vial carrer Saleses

14. Erllag Mion Montelalegre i accessos Puigberenguer

15. Obres acondicionarnent Irfuseu de l4anresa. 1a. fase.

16. Obres zona esportiva Congost

A1 ptrnt primer, apartat 1:

Planejanent terrenys i edifici Escorxador a Plaqa Bages=

80.000 .000 ,  -

1  5 .000 .000 ,  -

5 .000 .  000 ,  -

5 .000 .000 ,  -

1  0 .000 .000  '  -
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Variar
dará en

la suna total d'acord amb aquestes esmenes, i que

- Variar lrapartat referent a finangament, que quedard així:
Subvencions oficials . 27.200.000
Al t res a judes 16:705.070
Contribucions especials 85.000.000
Préstec a concer tar  . .  159.000.000

289 .905 .070  '

-7tí9ffiT70'pts.

- Variar el punt tercer, deixant f import del crédit en 159.000.000 pts.".

El Sr. Alcalde, en 1a seva intervenció, ercplicá-en detall el que supo
sava aquesta^ampliació del Pressupost dtlnversions; digué que aquest pres-
-supost te-deficie)ncie¡, peró tarnbé te uns objectius, i-que'rqrr.st indübta-
blement els tenia. S'intentaria ltobtenció dé subvencions externes, la =
qual cosa fa que siguin gratuites pels ciutadans. Anb un altre ordre de =
coses, calia fer possible i real aquest pressupost. Qualificá el rnatei4 de
Fressupost seriós, que te en compte el ternps dé gestió que queda a lractual
Consistori. Seguidar:rent feu referéncia a lés millores qie sr.iposava cada =
una de les obres que es contenen en aquesta anpliació. Acabá^dient que la=
seva proposta tenia en compte e1s interessos de la Ciutat, que no era exces
sivament ambiciosa, pero sí que era contundent en e1 sentit dfanar a fer =-
tot rm seguit de realitzacions, eue venen a conpletar e1 Programa de Govern
que en el seu dia es va comprometre tirar endavant.

Defensá l?esmena del PSUC, el Sr. Nbj6, qui comengá protestant pel =
fet de que aquesta proposta no sthagués discutit ala Comiisió d'Hiseñda, =
no hi ha intervirrgut, per tant, ni el conjunt de l'Ajuntament, ni les Conis
sionsr- ni els afectats. _Valorá positivarnent, aquesta ampliació, encara quJ
1a trobava nolt pobra; destacá el fet de la tardanga erlportar aquesta pro
posta, el que posava en dubte la seva execució. En ltexpliaci6 de ltesmena
digué que havien- seguit 1a proposta de l'Equip de-Govern, per entendre que
totes aquestes obres s6n necessaries per a 1a ciutat; significá, també, 

-la

inportáncia dtalgunes obres que ells proposaven, i que l'Equip dé Goverñ, =
no incluia en el seu dictamen, sobretot el tema de l'ocupació directa, xi-
frada e1 35.009-.000$s^., eu€ suposaven molt poc en compaiació a1 Pressupost
total, doncs stha de fer el que es pugui, pei ajudar apal.liar e1 probie-
ma primer que te }&nresa, que és l'atur. Acabá enunciant e1 seu vot positiu
a1 dictamen de Preside)rcia, argtrnentant que valia més aixb que rés. 

-

E1 Sr. Perramon, en defensa de la seva esmena, també digu6 que aquest
Pressupost, es presentava com un Pressupost tencat, a difereñcia'dtaltes =
vegades en que sthavia donat una actitud rnés receptiva per part de ltEquip
de Govern, envers lroposició. Digué que no confiaüa nassa eñ 1'aprovaci6 =
d'aquestes esmenes, pero si que calia que quedés constáncia de 1á seva pos
tura; que 1es necessitats s6n rnolt més ámplies perd calia ajustar-se, pérl
raons de le-s possibilitats econdrniques. Analitzant f rendeutament draquést
Ajuntament hen de preveure alguna capacitat per a lta¡ry 1983, del 12t-5 so =
del Pressupo¡t, es pot arrar a algun deute d'éntre 150 i 200 nilions, per a
finangar e1 Pressupost d'Inversions i aixo-, implicaria per a ltarry B4-un =
endeutamen! del 15'5?, pagant interesos i anrortitzacions dels 150 milions,
i drun 16'5% si fos de 200 rnilions; sobre aquest tema recordá que en el P.
G.O. es fixava una capacitat dtendeutament dtentre r:n 14 t txt I7o,o. i e1 =
crédit que plqnteja llequip de govern, en 1a proposta de la Presiádncia, es
situa en e1 límit mínim del Pla General, i amb aquests raonaments justiii-
ca la qualificació de poc decidida la pioposta de t'Equip d.e Govenl. A con
tinuació_9ig"C_ que acceptava Ta proposta de ltEquip dé Cóvern, perb com sf

011 G 3 gui que li sernblava minima, el FSAN, presentava irr- conjrlrt de tbnes a afel



gir, que explicá detingudqment. Acabá demanant que
seves esmenes, i nanifestá qug no obstant donar e1
men-de l'Equip de Govern, ho feia amb e1s criteris

seguidanent el sr. G?IIig? caro intervingué,, e1 qual digué que e1s
projectes que-presentava L'Equip de Govern li*selnblaven be, és a dir =

consideressin les
soport a1 dicta-
havia explicat.

que els considerem necessaris pér a la Ciutat, peró amb el mateix crite
ri positiu hen de dir, -nanifestá, que aixd está'en funció de qué l;Ájrg
tament trobi els suficients recursos econbmics per poder-los portar a =
terme, i enaquest raspecte hemde dir que l'Eqüip áe Governr'pensa fer
coses sense tenir recursos económics assegurats, áunentant eÍ áeute de=
lrAjuntament, i-aquesta és una cosa poc sériosa'per actuar, doncs s'hi-
poteca la gestió dels propers Consistoris, i denana que d.oñés la xifra=
9xa9t1 entre-capital i interessos que l'Ajuntarnent háurá de pagar, l'ac
lI11 i.el prdxim, i que sén fruit dels préstecs que sfhan fet áes'd.el I
1979, i laxifra qJre ens sortirá, estern-segurs qüe és esgarrifosa, i per
tant ens abstindrem en 1a votació de1 dictamen i en 1es áe 1es esmenes.

. El Sr. Puig, dernaná la paraula per fer un seguit de consideracions
sobre les esmenes del PSUC i-del psñ. Esmentá el fet de que el projec-
te dels infants, ja está prácticarnent acabat; que fa f)¡rica Balcells =
va-lligat anb 1'opci6 de la compra o no; que eís projectes d'urbanitza-
ció de tots els carrers aillats- de l,lanresa, estan prácticament acabats,
de-sprés dthaver=se ercarrega! a dos equiptÁ t&nicr; qru en quant a ra=
urbanització de 1a ltdion-fuigberenguer, iá hi ha conÁignació en el pres-
supost, així com els diferents Plans Especials a que és referien les es
menes. Es referí tanrbé a lrapartat d'adquisició de terrenys, així con =
el destí de diners per-? l'eiecució de Éarc de la Mion, i'lés correspo-
nents uni-tats d'ac:üuació, i tarnbé la reutllitzaci1 de ia Caserna, i é1=
cens de viwendes degradades. El Sr. Puig acaba'donant contesta a lresme
na del PsAN,,donant rao de les gestions-realitzades en el sentit de po!
tar a terme les obres que es proposaven

Per la seva part, el qf. IVarsal, explicá els aspectes més generals
de 1a proposta- de la Presidéncia, rebut¡á fa qualifilacid de qnl uq.r"sr
ta-propost-a slhagués fet dins un Laboratori, sino que pel condrari, di-
gué qqe sthavia fet recollin tota una série'd'aspiiacións ciutadanés; =
després de tres anys de parlar amb la gent; tenim la idea molt clara d.e
quines sdn les necessitats de 1a ciutat, i tanbé quines s6n les posSibi
litats. ftessalt]. el consens que existia entre tots els grups por^itici;
de veure que les obres que es recollien en la proposta áe ia 

-presidbn 
-

cia són necessáries, aixb és una bona senyat, i déinostrá e1 convenciment
$e |'Aj-trntament de que hi ha rine: prioritats'a cobrir. Signifi-cb que hi
havia obres que estaven consignades anb altres pressupostós, i d.taltres
que esperen poder-les finangar sense que tinguin un cós reai per a lrA-
juntamentr-i fin1$ent-quedarien algr-rres cosés, eue són les qüe senyalen
1a discr-ep4.i" dels núneros que es-demanen , peid en definidiva tei xi
fres-globals no es diferencien nassa. Les diiei-éncies econbmiques digrlá,
possiblement venen de ltestudi de les possibilitats, i. no tant en la*d.i'
vergéncia de les necessitats. Acabá fent referéncia'als deutes que tenTa
lrEstat amb e1s Ajuntarnents, amb el que respecte a la llicáncia'fiscal,
el qua_l posava en dubtg ?lg-*rs punts del préssupost, i que era trist jú
gar anb tota aquesta sBrie de coses, eu€ irnpedeixen-pta:iiticar seriosál
ment, i qr" poden fer variar la capacltat diendeutarnént de ltAjuntament;
i precisanent per una mesura de précaucid degut:'a aquests dubtós, havieá
optat per una polltica séria dtirn¡ersions i a 1a vegada no perilÍosa.
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forrñ a demanar la paraula^el Sr. _hjó, i diqué que
que el1s proposaven estaVen ja fetes, dernóstr;,r¡-1;.póóá renga ce=

coEes
a cle=

llEquip-de Govern; i dirigint-.se al sr. Puig li digué qu{ ra qüestió de ta
co-npra de terrenys, e^s {eu a una nanca de política urbanibticá. Tarnbé pre
cissa que quan es referiefr á -:.'exécució drobres dtocupació directa, tro I
pensaven en empreses que ja tinguessin els seus treballadors, sino en que
fos el propi Ajr.rntament que contractés a la gent.

El Sr, Puig, replicá aI Sr. Itlajd en la qüestió del cens de les Viven
des Degradades, i torná a dir-li que abans de saber com estaven, sthavia5
dlhaver acabat ltestudi conjr.nt amb la Direcció General dtFlabitatge, i el
progra¡na de rehabilitació en un plag determinat, doncs stha de tenir en =
compte que no es poden rehabilitar els vivendes del barri vell, amb la =
normativa actual, sirto que fa falta una adecuació tant normativa com de =
técnics-dlenpresés espeiialitzad.es. Acaba dient, que amb dos o tres anys,
es podrd comengar aquesta política urbanistica amb serio.

El Sr. Maj6, torná a dir-li que per una polltica urbanistica de reha
bilitació del casc antic, sthan de posar les bases ara, i la seva esmenal
digué que anava en aquest sentit"

El Sr. Perramon intervingué, i referint=se a1s aspectes generals hi=
sendfstics que havia desenvolupat el Sr, Ir4arsal, en el que feia referbncia
a la problendtica de que ltEstat no faci arribar els diners als Ajunta
ments;, digué que eren certs i considerava inrportant aquesta denúurcia, pe-,
rd no es mostrd del tot dtacord jalL.que, digué, per aquesta via de precau-
ci6 es podria arribar a no invertir. I nanifestá que tot i anant així, és
a dir, en el cas de que es donés e1 supósit pitjor, 1a seva proposta irn -
plicaria arribar al sostre máxfun drendeutament. Dr aTtra banda digué c¡re =
havien inclos en les esnenes, projectes dlobres que encara no estaven aca
bats, dtigual manera que en la proposta de ltEquip de Govern, i llavors f
recordá al Sr. fuig, que amb el tenps que tarden els crédits en'execuci6
de les obres, algrmes d"lelles, en relaitat es portarien a terme en ltany=
83; i que per tant el que e1 Sr. Puig deixa pei a ltany 85, es fará en 

-=

reali tat per a lrany 84.

Seguidanent es passa a votació de les esmenes i del dictarnen. En pr!
ner 1loc es va sotmetre a votació ltesmena del PSUC, essent rebutjada pei
tretze vots en contra (PSC i CiU), quatre abstencions (Centristes i PSAN)
i cinc a f¿vor (PSUC). Llesmena del PSAI{, fou tarnbé rebutjada per tretze=
vots en contra (PSC i CiU), vuit abstencions (PSUC i CC-UCD) i ún a favor
(PSAN). El dictamen fou aprovat arnb les abstencions de Centristes -UCD =
(3 ) "

SEGON. = PRESIDÉNCIA:.
Fffi-ffiffis.

PROPOSTA INICIAC]O EXPEDIENT DIE}PROPIACIO DE LIEDI-

Es valJ.egir ltesmentada proposta, dradopció del segtient acord:

"'1. Iniciar expedient expropiatori en relacid amb el dret ile propie-
tat dels terrenys i edifici conegut contledifici dels; inf,ants!', a ií'^-de=
Procedir a la seva .utíI-itzacÍ6 coln a escola muricipal, de conformitat amb
lrús que l-i ha sigut assignat pe1 Pla General vigeñt, a través de la seva
qualificació corn Equipament Escolar.

2. Formular, a ltenparatnent del que disposa ltart. 135.2 de la Llei
de1 Sd1, en relacid amb ltarticle 197';2 del seu Reglament de Gestió Urba-
nística, als efectes i arnb 1es conseqüéncies previ-tes en ltart. 17 de Ia
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ü

Llei d'Expropiació Forgosa, la relació de propietaris ta ts  per  l rex--
propiació, i gue a continuació srespecifiqüer¡ a l'objeclte de qüe, durant
el plag d9_Winzg d!es,,corptats des de 1a insercció áe1l present ánunci =
en el Butlletí Oficial de la Província, qualsevol per i efectuar=v¡¡ vr DuLrrsLr r4l-\-l,d.r Llc ra rruvrrrLra, quü-J-sevol. pef-sonp pugul erectuar=
al.legacions mitjanE?nt escrit presentat 

-en 
el Registre Geñeíaf d.e 1'Ajirn

tarnent, als,efectes de subsanar possibles errors en 1a resolució, apor
tant 1es dades oportunes per a la seva rectificación, al fi de 1á qüaf fri
haurá ltexpedient complet a disposició de quants interessats ho soi.lici-
tin en el Departament drUrbanisne de l'Aiuntamént.

PROPIETARI. - Fundació "Residéncia Assistencial de lr{arresart.

DESCRIPCIO DE BENS I DRETS AFECTATS.- Porcid de terreny rectangular i edi
anta baixa i d.os píantes pís,, irin :

*?trtr al Nort, arnb ctra. de vic ne 20; a orient, ar:/b pas particuiar i arnb
f_inques propietat de Jose Parcerisas Calveras, Ernes Mártinez Esparbé, =
Margarita Renalias Sala, Antonio Serra Sangra y altres i Antonio- Farré Vi
l?1!", Joan Serra PaLa, Salvador Bosch Tatjé, Mariano Clotet Soler, X4ariá
Lluisa Oliva Vendrell i Jar.nne Sala Arnareu; a Ponent, amb els níuneios 4,=
6 i 8 de1 carrer Infants, ffib e1 ne 10 de la p1a9a Infants i lvlagina Toldra
Calvetrt.

El Sr. A1calde, digué que en aquest dictamen es venia a donar conpli-
ment a la voluntat expressada, dtadquirir aquest edifici, per ubicar-hi- =
lrescola dlArts i Oficis. Explicá que l'edifici dels Infants pertany a1 =
Patrjmoni de la Fundacid Cots, i que si be hi havia hagut acórd en el preu
de conpra, el problema estava en que perque una Fundacié privada, per po-
der-vendre alguns dels seus o*ens ha de fer-ho nitjangant sübhasta-ptibtióa,
i aixd comporta un allargament de temps nolt irnpoitant; a partir d-taquí ='
es va arribar a uns acords per les dues parts, que sfacompanyen al dícta-
men, de anar,precisament a llexpropiacid perque hi havia ácord, i com a =
fdrmula legal rnés rapida" Valorá-' áquesta-proposta com a positiva, i con=
un pas endavant en lrexecucid del Pla General.

Demaná la paraula el Sr, It4ajd qui es mostrb totalment favorable al =
dictanen i a la causa del nateix, peró feu constar el seu desacord amb .=
els pactes que sthi acomparryen, subscrits entre ltAlcalde i e1 represen -
tant del Patronat, i en els que es valorá lredifici dels rnfants ier
4O_milionsr_mentees-que quan es va fer una valoraci6 dtedificis en temps=
del lnPacte de llrogrésrr, ltedifici dels Infants estava valorat en 20 mi-
lions. Aquesta diferéncia, digué, és fruit dtu4a negociació i nosaltres -
suposem que fri han unes contraprestacions, peró no éaben quines s6n, com=
tampoc ho saben el conjunt dels Regidors ni la ciutat, i per tant quan es
vagi a la compra dtaquest edifici nosaltres exigirem uns informes tdcnics
que justifiquin aquesta valoraci6

El Sr. Alcalde explicb. que aquest docr.ment subscrit entre les dues =
parts es podia qualificar com a informal ja que ltúnica finalitat que te-
nia era la de mostrar ltacord entre les dues parts, ja que no volia ini -
ciar lre4propiació, digué, sense un docr¡lent que avalés la seva voluntat=
dracord. Quant al tema del preuo sempre dificil digué, ho és molt nés en
aques^t cas en que el Patronat no té una fr.¡nció lucrativa; llavors aquí =
hen fet entrar tot un paquet de mesures que ja varen ser explicades 

-en 
=

roda de Prensa a la mateixa Fundacid Cots, i en la que hi eien presents =
representants del Patronat i el Conseller Sr. Canal, i que en el fons su-
posa ¿rnar a canviar la direcció de 1a Fu:rdacid Cots, posant-La aI dia i =
fomentant una intervenció pública en la nateixa; i 1a proposta nostra va
en e1 sentit de pagar 25 rnilions ara i 15 milions en e1s propers 3 arrys i
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que suposen una forma de participació i de col.laborac
Cots.

-,i ¡_ | e,.,

alnb 1a Fuñdació

Soünés e1 dictanen a votació, fou aprovat per

TERCER- PRESIDENCIA: PROPOSTA ICIO TERREMS AMB DESTI A LIEreCUCIO

LA

,,_ -Et va llegir lresmentada proposta en ra qual es proposava els se
guents acords:

_rr1. Comprar amb destí a 1'execuci6 de la qualificació de sistenra ge-
neral,drespais lliures i equipaments polivalents per dotar al Barri de-la
sagrada-Farníl ia, previst en el P.G.O.ú., un terreny de 1.761'7T mz., si -
ttrat a Ia zona de_!1n! Bali, propietat d'en Francesc Perramon Vilardellr=
pgr.un preu de ?.797.888 pts. (sent a carrec del propietari sr. perramoi,
lfabonament de 1es Contribucions Especials per urLanitzacil dels carrers=
fixades en 2.297.888-pts.),de conformitat aln¡ ta següent descripció obtin
guda per certificacid expedida pel Registrado de la-Propietat dél partif
de l{Anresa:

FINCA N9 6543.

Inscripcií 3 i  4,
Descripció física:

volum 756, llibre 190 d'aquesta Ciutat, fo1- 112.
Finca situada al Carrer Sant Blai cantonada Sant Llat-
zer ,  druna super f íc ie  de 1.176177 mZ.

Lírnits: nord, terreny propietat de Salvador Carrió i Francesc Sala.
sud, terreny propietat dtrgnasi serracanta i Francesc Moncunill.
est, terreny propietat de l,traria Perramon

- oest, terreny propietat dren Josep Guitart i rgnasi Bacardit
Títol: Per heréncia del seu pare sr. Enrci perramon su6irana

La finca está exenta de cargues, eue puguin afectar l'efectivi-
tat del destí a que sfadscriu.

I d'acord anb la valoració de lrarquitecte mtnicipal, fixada en
1  1  .891  .947  p ts

!. Declarar que el terreny descrit és ltúnic que actualnent interes
sa a aquest Ajuntanent, i per tant declarar ltexcepcid de licitaci$ d'a l
cord arnb ltarticle 4"1, paragraf.Zon. del Reglarnent de Contractació de les
Corporacions Locals i art. 117.1 del Reial Decret 3046/77, de 6 dtOctubre
per no dsser possible pro-moure la concurrdncia en lfoferta per ltexistén-
gia en aquest cas, drun únic posseidor que és en Francesc Pérramon Vilar-
del l .

3. Facultar aI Sr. Alcalde per a la signatura de tots els docunents
que siguin necessaris per la complimentacid de lrexpedientil.

{Quest dictamen, conjuntament amb el següent, fou defensat pe1 Ti -

ryry d:A1.?1d9r sr. Puig, qui explicá que en-principi no estava prevista=
ltadquisici6 dtaquests terrenlzs, peró que en é1 noment dtanar airbaritzar
tots aquells carrers, es va veure que amb dos propietaris, setls tenia de
c.onprar una part de terrenys per a vials, eu€ no eren de cessió gratdita,
aleshores es va veure la cornreniéncia {e,que a canvi de que aqueéts propie
taris_cedissin gratuitament el trreny dels carrers, es conrpraria e1 ter--
reny destinqt a zona verda i llequipament, de manera que aconseguiem amb=
la nateixa dispesa de diners, uns carrers gratu'its i úna zona dlequipament.
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El Sr. Sorinas, dernaná disconfor-
mitat, _argrmentant la forma en que aqueit Ajuntament adquiria els ter -
renys i anb uns preus que no són e1s 

-adequats; 
per tant's'abstindria en

1a votació draquest dictarnen i tanbé del 
'següént.

Sotnesa a votació fou aprovad.a amb 1es abstencions del pSUC i del=PSArv (6).

EJABT.- PROPOSrA ISICIO TERREMS AI\48 DESTI A LIEreCUCIO DE I"4

Es llegí el dictarnen en er qual es proposava el següent:

.rr1. Comprar amb destí a 1a dotació de sistemes generals drespais 1liu
T9t i lQuiPanents poliv.alents per a dotar a1 Barri ¿é fa Sgda. Fañiiia;-==
d'acord arnb 1es prescr_ipcions áe1 P.G.0.U. trir terreny ¿e llgl+ n2., situat
a \a zorta del c. salt Blai, per un preu de 4.TTz.ssO pts., d'acord'amb-l;-
valoraci6 de ltarquitecte municipal-emesa en data 6 diAbríl de 19g2, a se
gfegar de la finca que figura inlcrita a nom de Josefina Subirana gá¿ir-i
Pilar Subirana i Badi.a, en qualitat de-propieta-ris i Pilar Badia Freixas,
en qualitat dtusufructuaria d'aco_rd arnb- la- següent descripcid obtinguda i
per certificació expedida pe1 Refistrador de Ía trropietat de1 partit d.e =
I\ttranresa:

FINCA N9 6536.

fnscripciQ Se. volun 756, llibre 190 de }{anresa, fol- 7g.
Descripció física: Finca rústica situada a1 carrer amb proiectes ne "lTS =

del Planol de 1a Ciutat, dr'na supefiície d.e 4.945:60_

Límits: est i sur #tí;":u:ÍÍ;'j: *r"r,
oest' amb dos camps de la mateixa procedencia venguts als Srs. Ig

nasi Serracanta i Sr. Francesc perrarnoñ
i al nort arnb tm altre canp que fou vengut á1 Sr. Francesc Sa1a.

Títo1: Per testament hereditari del sr. Josep subirana Llehí, pare i es -
pds respectivament.

La finca está exenta de calgues, que puguin afectar ltefectivitat=
del destí a que stadscriu.

2. Declarar que e1- terreny descrit és ltíuric que actualment interes
sa-"_aquest,Ajuntament i per tant declarar ltexcepcid de licitació d'u.orá
amb llarticle 41, paragrai zon. del Reglanent de bontractacid d.e les Corpo
racions Localas i  art.117.1 del R.D. 3046/77 de 6 d'Octubre, per no éss6i
possible promoure la concurre\rcia en lroferta per a lrexistéácia, en aquest
cas, dtu:t únic posseidor que s6n na Josefina i- Pilar Subirana Baáia en' =
qualitat de propietaris i na Pilar Badia Freixas en qualitat d.e usufructua
r1a .

3. Facultar aI Sr. Alcalde per a 1a sigrntura de tots els d.ocunents
que calguirt,

Realitzada votació ordinária fou aprovat anb 1es abstencions d.e1 =
PSUC i del PSAN (6).
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CINQTJE. = PRESIDENCIA: PROPOSTA
ffiffipcmñSTEf

SICIO FINCA A}ts I A LIEreCUCIO DE

sava lradopció

que aquesta és la primera part
1a construccid del nou mercat,
corresponent, i aixl ja poder

Es ya llegir ltesmentada proposta en la qual es
dels següents acords:

. l'1.-- Comprar amb destí a 1'execuci6 de les prescripcions del P1a Es-
pecial de Reforma Interior del Sector de Puigmeréadal a fi de possibili -
tar lradequació_del rnercat municipal i instai.lacions complementáries, =
una finca situada aL carrer canal ne 10, de 725 metres quadrats de super-
ficie, -que figura inscrita a nom de Miqúel i lvlaria rspaibé Franch, en qua
litat de propietaris i en Paulino Esparbé Estebe en qüalitat d'usúfructuá
{i, pef un,preu _de 7.000.000 pts. (incluides les construccions existentsf,
dracord amb ltofer-ta presentada per la propietat i valorat f informe peri:
ta1 de 10 de desenbre de 1981, i de conformiatat amb 1a seg¡rient descripcid
obtinguda per certificació expedida pe1 Registrador de la Éropietat dei =
Parti-t de l'tranresa:

FINCA N9 8.625

Inscripció 4. volun 917, llibre 237 de li{anresa, fol. 176.
Descripció física: hort situat al carrer canal 10, d'aquesta ciutat, d?u-

na superfície de 658 n2 (Actualnent urbana edificada).
Lfunits: nord, amb hort dt en Ramon i Josep lr.,traria PortabeLla (actualment =

' terreny propietat dfhereders dten Joan Carne Oller)
sud, Casa bonaventura Mitjavila (actualment terreny ile Societat =

Anoni¡ra del Segre)
est, hort de la Caserna de1 Carme [actr.ralment finca urbana de 1tA

jtmtament de ltlanresa) .
oest, Ca. Canal.

Títo1: Per heréfrcia de Na Teresa Franch Viladés, esposa i nare respectiva
ment de Paulino Esparbé i Miquel i l{aria Espárbé.

La finca est) exenta de cárregues, eu€ puguin afectar ltefectivitat
de1 destí a que stadscriu.

I sol.licitar lranotacid registral de la cabuda real de la finca,
t1*?¿"_de 725 U2", d'acord amb ltinforme perital emés per lrArquitecte lrtr
nicipal.

2. DecLa'rar que la finca d.escrita és 1a única que actualrnent interes
sa_ a aquest Ajuntanent i per tant declarar Itexcepcid de licitació dtacold
amb lt?tt" _41, paragraf Zon. del Reglarnent de Contractació de les Corpora
cions Locals i  art.117.1 del Reial De-cret 3046/7T de 6 d'octubre, per =
no ésser possible-promoure la concurrdncia en 1'oferta per ltexisténliar=
en aquest cas, dtún únic posseidor que s6n en Miquel i ña Maria Esparbé =
frangf, en qualitat de propietaris i en Paulino Esparbé Esteve, en-quali-
tat drusufructuari.

5. Facultar aI Sr. Alcalde per a 1a signatura de tots els docunents
que siguin necessaris per a la complimentació de ltexpedient".

EI Sr. Puig defensa la proposta, dient
de 1a compra dels terrenys necessaris per a
1 que pensava portar properamentd_ d.ictamen
iniciar 1es pbres.
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El sr. Perramon, denaná la paraula i emrnciá que lvotaria no a aquest
dictamen, inanifestant que si be aquest Ajuntarnent hac].cEamen, nanltest¿lrlt que 51 be aquest AJuntament havla comprat terrenys=
o inrnobles, quins preus eren rnés o menys-discutibles, fperó bn aquest cas,o rlrloDres, qulns preus eren nes o menys cllscutlblesrlpero en aquest cas,
realment és desorbitant; trobá a faltar la valoració feta pels Servéis, =, Seryéis, =
Técnics M¡nicipals, peró en qualsevol cas, digué, t t en compte les nev s J  ,  u r ó g v ,  L v ¡ l ¡ ¡ t u  v I I  u v J ¡ t /  L v  I E J  l t g

gociacions que hi ha-hagut des dtun principi, el preu en sembla exageratl
El Sr. Pemannn deixá consthrcia de que li dolia haver-ho de rnanifeitar =
aixl tenint en cornpte el gran apreci que tenia a1s propietaris draquests=
terrenys.

El Sr. Sorinas demana- que es llegís la valoració que fan els Técnics
It{unicipals dtaquesta finca, i un cop llegida, digué que la cosa quedava =
ben clara, i que no hi havia dret a jugar dtaquesta manera anb diners de=
la ciutat, donada 1a diferáncia que hi-havia entre la valoració que feia=
lrArquitecte lvfr.nicipal, i el preu que es pagava a la propietat.

El Sr. Ir¡larsal, dernaná 1a paraularrebutjá l'acusació que acabava de =
fer e1 Sr.Sorinas, i en aquest sentit digué que aquest era un dels Ajr;nta
ments que havia fet unes adquisicions de terrenys a uns costos més baixos,
i en aquest sentit sthavien rebut acusacions per part de sectors interes-
sats de la Cíutat, i e1 seus resultats s6n positiüs.

Després de reiterar les intervencions el Sr. Sorinas, e1 Sr. Irrfarsal,
el Sr. Alcalde i el Sr. Perramon, ratificant-se cadascú en les seves po:'
tures, el Sr. Garriga Caro, preguntd que si en lloc dthaver anat a la éoln
pra srhagués anat a ltexpropiació, quant temps sthaguera tardat en lfad--
quisigr.Q dtaquesta finca, a 1a qual cosa contesta e1 sr. puig, dient que
era díficil de precissar, perd que sthavia de ternir en conpie que per =
iniciar lrexpropiació, srhavia de tenir e1 Pla Especial d'aquest seétor,
aprovat, en qualsevol cas no abans de cinc mesos.

sotmesa a votació fou aprovat per setze vots a favor (psc, ciu i =
Centristes) i 6 en contra (PSUC i PSAN).

SISE.- TJRBANISI\4E:DICTAMEN PROPOSANT APROVACIO INICIAT PtA ESPECIAL DEL SEC

,Es llegí lresmentat dictanen en el qr.ral es proposava e1s següents =
acords a aprovació:

- "'1. Aprovar inicialnent, de conformitat amb el que disposa ltart.147';.
1 ¿g1 Reglament de Planejament, relacionat arnb e1s arts. 126 i següents =
de ltesmentat text legal, el P1a Especial del Sector Residencial áe Bufal
vent, havent-se de corregir per la seva aprovació provisional 1es defi: :
ciéncies que stassenyalen en els infornes técnis i jurídics emesos pels =
corresponents serveis mrnicipals i que stadjunten al present dictamen.

2. Procedir a ltobertura del trárnit dtinformació pública del Pla Es
pecial de1 sector relsidencial de Bufalvent, mitjangant anunci a insertal
en e1 Butlletí Oficial de la Provincia, i en r;n dels diaris de major cir-
culaci6 de la mteixa, durant el p1a9 de quize dies, durant el qual podran
deduir-se quantes al.legacions considerin pertinents, de conformitat anb
el que disposa ltart. 128 del Reglarnent de Planejament, art. 4rt. del =
Reial Decret-ley 3/1980, d.e 14 de rnarg i art. 7 de1 Reial Decret LLeí 16/
1981,  de 16 dtOctubre.

. Suspendre lratorganent de llice\rcia de parce1.1aci6 de terrenys i
edificis, eñ tot l'*úit-del Pla Especial, de cónformitat amb el que pre-
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preveu ltart. 120 del Reglarnent de Planejnanet
cret/ l lei 1611981 de 16 d'octubre. No obitant,
cies basades en el régim vigent, serrpre que es
cions de1 nou planejarnent".

i  e n  l t a r t .
podran ato

ial
r-se 1licén
determinarespectin 1

A continuació es 1legi una addició presentada pels gn+s municipals=
PSC i CiU, que porposava e1 següent:

"3er. - Hauran de rectificar-se els l-rmits del P1a Especial per tal =
de que les zones verdes, assenyalades com a tals pel p1e Generat, i que =
termeaegen amb la carretera del Pont de Vilomara i amb la variant de lr4an-
resa quedin íntegrament respecta<lestt.

E1 Sr. Puig explicá et contingut i les previsions del Pla Especial,
com també e1 sentit de lraddició, doncs en 1es discussións a la Colnissió,
srhavien donat conpte de que stinvadia tn trog de zona verda, essent rec-
tificat per part de ltlnstitut Catalá del Sbl" avui rnateix. Per aixo- es =
pgrtava aquesta addició donada la importáncia que e1l li donava a que fos
ltAjuntamert el que tingués competéncies, i no hi hagués possiblitat de =
subrogació, per part de 1a Direcció General d'Urbanisne. 

-

El Sr. Sorinas, enunciá que stabstindria en la votació per entendre=
que_el procediment no es correcte, seguit en aquest Pla Especial. Taribé =
el Sr. Perramon es mostrá en desacord amb e1 sistema seguit, pero si di -
gué que estava d'acord amb aquest Pla Especial.

sotmés: a votacid el dictamen, fou aprova!, mb ltaddició inclosa, =
anb 1es cinc abstencions del grup del PSUC.

SETE. - IJRBANIStr4E:
BnñIi%ffi0

DICTAI\,IEN PROPOSANT APROVAR INICIAIMENT EL PRO-]ECTE DIUR

Zon. Aprovar ltobertura del trárnit dtexposició pública de ltesrnentat
projecte drurbanitzacií per un termini de 15 dies comptats a partir de lten

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

- "'ler. Aprovar inicialment el projecte d'urbanitzací6 de prolongació
de lfavinguda Bases de Manresa, des de1 carrer Llibertat, fins al cárrer
Sant Cristofol, considerant com a plec de condicions económico-administra
tives adjunq al projecte el model utilitzat per ltAjuntanent, d'acord =-
amb gl que disposen e1s art.' 40 i 41 de la vigent Llei del só1, 141.2 i
126 deL Reglament de Planejanent, 4 de1 Reial decret-Llei 16/51, de 1ó =
d'Octubre.

dema dela publicacid de l'anr.¡::ci pertinent en el Butlletí Oficiaf de la =
Província, de confonnitat arnb el que disposen e1s ars. 128 del Reglament=
de Planejament, 4.1 del R.D.-Llei 3/1980 de 4 de marg".

Realitzada votació ordináia i ratificant la proposta fou aprovada per
uranimitat.

WITE.- T]RBANISME: DICTAII4EN PROPOSANT APRO\ACIO OBRES COMPTEMENIARIES AL =

Es
acords:
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"1. No executar les unitats dtobres consistents en
drats encofrat en murs a 736 i 78t55 metres linials de
tipus autopista a 1.500 pts", que figuren en el projecte
denominada constnrcció de VORAVIES EN LA CARRETERA DE IG
DES DEL FO].IT DE SAI{T FRANCESC FINS A LES ''VIVENDES DE LA
Y ARQUITECTU¡,q" (Grupo de Padre Ignacio Puig) aprovat en

i , . .

'ar; n

quq
tora=

i  de l 'obra
A I\4ANRESA,

DEL HOGAR=
ió de 1 de=

juny de 1977, resultant una deducci6 de 688.706 pts. sobre
de l tobra.

el pressupost

2. Aprovar lrobra complementária de construcció dtun MLJR de 47175=
m.1. a 8.315 pts/m.l. en relació al projecte técnic de CONSTRUCCIO DE V0
RAVIES EN LA CARRETERA DE IGTITL\DA A N4ANRESA, DES DEL PONT DE SA}{T PP,q¡[
CESC FINS A LES I'VIVENDAS DE LA 0.S. DEL HOGAR Y ARQUITECTLIR,I" (Gnrpo Pa
dre Ignacio Puig) aprobado por acuerdo del 1 de Junio de 1977, y su pre-
cio contradictorio de 8.315 pts/n.l., adjudicant-la a lrempresa constnrc
tora SUBIRAM CASAS, S.A., por un presupuesto de 628.702 pts., de confor
mitat amb ltart. 54 del Reglament de Contratació de les Corporacions Lol
ca ls .

3. Destinar 1a quantitat de 688.706 pts. import de 1a prestació =
drobra no executada en relació al projecte técnic de CONSTRUCCIO DE VORA
VIES EN T"A. CARRETERA D! IGUAT,ADA A I\4ANRESA, DES I]EL PONT DE SAJ\IT FRA¡ICESE
FINS A LES "VIVIEII$S DE LA O.S. DEL HOGAR. Y ARQUITECT'UIRI\" (Grupo Padre=
fgnacio Pufg), junt'arnent anb la partida d'imprevistos de dit projecte de
finangar ltobra cornplementaria consistent en un MLJR de 47t"57 m.1. per un
preu de 628.702 pts., de conformitat anrb els dos acords anteriors.

4. Facultar a ltAlcaldia per a 1a signatura de la documentación ne-
cessria per a la complementaci6 dd ltexpedientt'.

Realitzada votació ordinária del dictamen, fou aprovat per unanimi-
ta t .

NOVE. - T]RBANISME: PROPOSTA AD]UDICACIO OBRES DE LA SEGONIA FASE D'ORDENACIO
DEt PARC DELA PISCIM.

Es va llegir la proposta, en 1a qual es proposva l'adopció dels se-
güents acords:

't1. Declarar 1lexcepci6 de licitació per rao de la quantia dtacord =
amb lrart. 117-1 punt 4rt. de1 R.D. Llei ne 3046/77 de 6 d?Octubre, en =
concordáncia amb la Llei 40/81 i ordre de1 12-11=81 per a la contratació=
de les obres de la segona fase dtOrdenació de1 Parc de la Piscina, dracord
anb eI projecte tdcnic aprovat enplenlria de 28 dtAbril de 1982, i adju-
dicar-les a llempresa CONSTRUCTORA.DTARO (Ginjoler ne 6-ent1.) per un pre:
supost de 5.999.270 pts, per ser 1a seva oferta La rnés ventatjosa per a =
I¡Ajurtament de les requerides dracord amb llart. 117-2 de lresnentat R.D.
Llei "

2. Aprovar les condicions particulars económic-administratives i =
técnic-facultatives, que regiran 1a contratació de les obrres de SEGOI,üA =
FASE DTORDENCIO DLL PARC DE LA PISCIM, fixant una garantia definitiva de
239.970 pts.

3. Facultar a IrAlcaldia per a la signatura de la doctmentació neces
sária per a la complimentació de Itexpedient".

Realitzada votació ordindria i ratificant la proposta fou aprovada =
per unanimitat.
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DESE. URBANISX4E : DIOIAi\4ENSOBRE ADJIIDICACIÜ DE LES
FASE DE I,A

Es va llegir el dictarnen
güent acord:

el qual es proposava Lradopcid del se-

rr'1. Declarar ltexcepció de licitacid per rao de 1a quantia dtacord
amb lrart. 117-1 purt 4rt. del R.D. Llei n2 3046/77 de 6 d'Octubre, €r=
concordáncia anb ia Llei 40/81 i. ordre de't2-11-81, per a la contracta-
ció de les obres de la Zona. fase dtr¡rbanització de la P1a9a Catalunya,
dracord amb el projecte técnic aprovat en sessió plenária de 28 dtabril
de 1982, i adjudicar-Ies a lrempresa SUBIRAM CASAS, S.A. per un pres -
supost de 8.753.605 pts., per ser la seva oferta lames ventatjosa per
a lrAjuntament de les requerides dtacord amb lrarticle 117.2 de l'esmen
tat  R.D.  L le i .

- Zon. Aprovar les condicions particulars económic-administratives=
i técnic-facültatives, clue regiran- la contractació de les obres de la =
}ona. fase drurbanització de la PIaqa Catalr,rnya, fixant una garantia de
finitiva de 350.144 pts., dtacord ainb el plec de condicions tipus aprol
vatr

5er. FacuLtar a lrAlcaldia per a la signatura de 1a doctmentació =
necessaria per a la complimentació de lrexpedientr'.

El St' ivhj6 demaná la paraula, per pregr.mtar, en que consistia aquesta=
segona fase i que es faria més. Li contesta el Sr. Puig, qui e4plicá que
part dtaquestes obres ja estaven fetes, ja que a fi de complir arnb el
compromís que hi havia amb els veins, rn1 cop informada favorablement =
1'adjudicaci6, per 1a cornisió drtlrbanisne, es va parlar anb l'empresa i
aquesta va comprometrets a comengar ja e1 treball de l'execució de les=
obres, fent així possible que el dia de sant Joan, la P1a9a pugui estar
acabada Llavors el Sr. Wj6, demaná constés en acta, que stanava a aprq
var una cosa que ja está feta , la qual cosa trobava inacceptable, donEs
si no*hi ha temps, digué, és ulr:probleun de nala gestid en urr Ple. De -
nulrcid el fet de que aquest tiprsdtaCtuacid es dona reiteradament en la
Permanent, i aixó é: * perill per a la democrácia. Li replic) el Sr. =
Puig, dient que aquí no sthavia portat res dtamagat, clar'anent se nttra=
via parlat a La Conissi6 dtUrbanisme, i únicament el que hi havia era =
r.rn iirterés en que sracabessin les obíes en la data prevista. El Sr. I4a.
jó torná a protestar, per haver-se saltat un proced^iment que esta fet =
precisament per a garantir els interesos dels ciutadans, i acabá dient=
que no podia votar que sf a una cosa que ja esta feta. Per la seva part
eI Sr. Perramon, també digué que li dolia que sthagu6s optat per aquest
procediment, encara que considerava positiu, que es complissin e1 colrl--
promisos arnb e1s veins del barri. Per últim el Sr" IUarsal intewingué =
per nanifestar el desfasse que hi havia entre algr'rns procediments legals
i la realitat dlavúi dia, i que havia sigut inteies ¿é ltgquip de Go
vern adequar el, procediment a les necessitats dels serveis dels ciutadans
dravui en dia.

Sotnesa a votacid fou aprovat amb ltabstenció del gnrp del PSUC G).

DESE PRIMER.-IIRBAI$ISME : DICTAI\4EN PROPOSA}i'T'ADJUDIACIO OBRES :DIOBERIURA=
ffiffi-e
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Es l1egi lresmentat dictanen en e1 qual es proposava 1'adopció dels
segtients acords:

r'1. Declarar ltexcepció de licitació, per rao de 1a quantitat dta.-
cord anib l 'art.  117-1 ptmt 4rt. del R.D. Llei ne 3046/77 de 6 dtOctubre,
arnb concordáncia anb la Llei 40/81 i ordre de 12-11-81, per a la contrata
Ci6 de leS obTeS de OBERTI]RA RASA PER A IA INSTALACIO D?UN CABLE ELEC
TRIC STETERRANI ALS CARRERS DE SANT LT"ATZER, SAI\¡JT BLAI I BISBE PERELLO,=
d'acord amb el projecte técnic aprovat en sessió plenária del 15 de nrarg
de 1982, i  adjudicar-les per rrrt pressupost de 1 .237.709 pts. a lrernpresa
CO\ISTRUCCIONS I CONTMCTES, S.A. doniciliada en el carrer Escorial ne =
'52 

de,Barcelona, per ser la seva oferta La mes ventatjosa per a ltAjunta
ment de les requerides dracord aÍb l 'art.  117-2 de l 'esmentat R.D. Llei.

2on. Aprovar les condicions particulars econdmic-aüninistrativesr=
que regiran Ia contractació de les obres OBERTURA RASA'PER A LA INSTAJ, -
LACIO DII]N CABLE ELECTRIC STETERRANI ALS CARRES SANT LIAI'ZER, SA].ff BIA.I,
I BISBE PEffiLLO, fixant una garantia definitiva de 49.508 pts. d'acord ainb
el plec de condicions-tipus aprovat.

3-e. Facultar a ltAlcalde per a la signatura de la docunentació ne
cessária per a la complementació del doctment".

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

DESE SEGON._TJRBAI{IS¡{E: PROPOSTA ADJIJDICACIO FASE A DE LES OBRES DE RE -
ffiñffiro

Es va llegir eI dictamen en el qual es proposava el següents acords:

"1. Declarar l'excepció d.e licitacid per rao d.e la quantia dracord =
arib lrart. 117-1 punt 4rt. del R.D. Llei ne 3046/77 de 6 droctubre, arib =
concorddncia amb la l.lei 40/81, i ordre de 12'11-81 per a la contractació
de les obres de RECONSTRUCCIO DE LA COBERTA DE LA Cé.SA DE LA CULLA, d'a -
cord amb e1 projecte te-cnic aprovat en sessió plenária del 5 de Ivlarg de
1982, per un pressupost de 1 .394.710 pts. i adjudicar-les al contractista
J. FARRE VILA\DVA, peT ser 1a seva oferta la mes aventatjosa per a l'Ajug
tament, de ls requerides d'acord a¡nb lrart. 117-Z del esmentat R.O.-Lleil-
Fase A)

- 2. Aprovar les condicons particulars econbmico-administratiyes i =
tecniques-facultatives, que han de regir la constnrcció draquestes obres,
fixant um garantia definitiva de 55.778 pts., d'acord arnb e1 Plec de Con
dicions Tipus aprovat.

3. Facultar a Ttll.lm. Sr. Alcalde, per a 1a signatura d.e 1a docu""-
mentació necessaria per a 1a complimentació del doculent".

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictanen per unanimitat.

DESE TERCER. - SECRETARIA GENERAT:. DICIAMEN SOBRE CONTRACTACIO DE PERSOML

. Es va llegir eI dictamen, en e1 qual es proposava ltadopci6 del se -
gubnt acord:
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I'Contractar aL Sr. RAIIIIRO MIRET COS'IA, com a
de Santa Llúcia, i pel període cornpprés entre el
Desembre de 1982, i amb r¡na retribució mensual de
gues extres de 37.40'¿ pts., cada una, en la part

2 pts. més
ional que

pongui, i resta d' emoltunents que corresponguin proporcional-rnent,

Peo,
1de
47  . 8

iol i el
als Arcs

51de=
dues pa
cores -

segons =
nonnativa específica.

A lremparament del que disposa lrart. 25.2 deL R.D. 3046/77 de 6 =
drOctubrerr.

El Sr. Majó denarrb un estat de conptes, de les despeses que sthan
fet fins ara a1-s Arcs de Santa Llúcia, i afirma- que ho venia demanant
del dia 3 de lvlaig, contestant-li el Sr. Canal en el sentit de que tan
es tractava draquest dictamen, de tornar a contractar persones que ja
eren fins ara. El Sr. Maj6 reiterb de nou la pregunta, dient-li el Sr.
na1 que passaria lrestat de comptes a la proxfuna Comissió.

Realitzada votació fou aprovat e1 dictamen per unanimitat.

=
des
sols
hi=

Ca

DESE QUART.- SECRETARIA GENERAL: PROPOSTA APROVACIO DE LA MEI\ORA ANYAT DE

Es llegi la proposta en 1a qual es proposava el seggent:

"Aprovar la Mendria Anyal de la gestió corporativa, portada a terme =
durant lrexercici de 1981, redactada per la Secretaria General d'aquest =
Ajuntament".

El Sr. Marsal, felícitá a Secretaría General, per la tasca que stha -
via desenvolupat en el sen-tit d i adequar a La realita!}á gestió mrnicipal,
corresponent a ltany 1981. Digué que lresforg era important doncs permet =
entendre quina ha sigut en realitat l-tactivitat de 1a Corporacid durant rm
qny, trencant així tma redacció tradicional i en algtns aspectes desfassa-
da.

I no havent-hi més assunptes per tractar, La Presidéncia declará
cada Ia sessid sent dos quarts dionze del vespre, de tot el que com a
cretari General certifico.

aixe
Se l
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