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ACTA DE L,A SESSIÓ PLENARIA CELEBRADAEL DIA 23 DE

Alcalde-President
Ilm.

Sr.

Tinents
En
En
EN
Na
En
En
En

Joan Cornet

i Prat

drAlcalde

Jordi Marsal- i Muntalá
Pere Ons i Pons
Ranon Puig i Soler
Mari-a-Teresa Vilajeliu
i Roig
Ranx¡n Maió i Lluch
Josep Soiinas i Nogués
Josep-A. Garriga i Caro

Consellers
En
N'
Nr
En
Na
En
En
En
Nr
Nr
En
En

u"

Manuel Cano i Navarro
Eduard Bohigas i Santasusagna
Enric Casasayas i Brichs
L]uis T\:neu i Roca
Concepció Comas i Riu
Francesc Guillomia
i Lasherasr
Jordi Perez i Picas
Joan Garriga i Rovi-ra
ftnili Martinez i Ballester r
Andreu Descals i Codina
Josep Ernpez i Garcia
Valenti
Brunet i Corrons
a^

't

i serrano

1':":":'=t:":t

Absents
UqL/

^

justificats

'=======

Absents
En
En
Nr
Na

sense justificar

Ranon Llatjos
i Planas
Josep Fuentes i Ribas
Iggnasi Perramon i Carrió
Maria-Angels
Torrens i Vila

Secretarl

actal.

Na Maria-Angels

Interventor
En Victorino
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Clotet

i Miró

Municipal
Rodriquez i Santos

?L6

A la Casa Consistorial
de la Ci-utat de Manresa, i quan eren un
de Desembre
mil nou-cents
de nou del vespre, del dia vint-i-tres
del Sr.
lcalde, prévia
tanta-dos,
es reuneixen sota la Presidéncia
els senyors esnentats abans, i a lrob'iecte de
a ltefecte,
vocatória
del Pte lfunicipa].
brar sessió extraordinária

quart
vui con-cele-

en I'Or
Obert lfacte,
es procedí a tractar
dels assumptes figurats
dre de Convocatéria,
resolent-se
tots ells en els següents termes:
1.- ACTA ANTERIOR.- Es passá a lraprovació
de Desembre úttim.
ffi
ffi-setze
2.-

Oe tfacta

-

de la sessió plená -

PRESTDEICIA:
2.1-. PROPOSTACANVI DE DATA DE CELEBRACIÓPLE ORDINARI DE GENER.
proposa el canvi de data de celebra .-El Sr. Alcalde-President,
del mes de Gener, fixant-se
ció del Ple ordinari
la data peI dia 1-2
del mateix rIES. La proposta fou aprovada per unanimitat.
2.2.

;

DICTAMENSOBRECONTRACTACIO
CONTRACTACI DE L'OBRA DE FUSTERIA CORRESPONENT==

Es llegí

el dictamen,

en el qual es proposava el

següent:

tt1-. Declarar ltexcepció de licitació
per rao de 1a quantia dra.cord anb lrart.
117-1 punt 4rt. del R.D.Llei na 3046/77, de 6 d'Octubre, amb concordanEa amb la Llei AO/BL i ordre de I2/11,/a981-, per la=
contractació
de lrobra de FUSTERIA (Projecte
general
IIf del projecte
de reutilització
de I'edifici
dels Infants per Escola Municípal d'Arts
=
i Oficis)
dfacord anb eI projecte
técnic aprovat en sessió plenária
de B de setembre de 1982, i adjudicar-la
al contractista
CONSTRLCCIONS
COTS I CI,ARET, S.L., domiciliat
a la Ctra. de Manresa a Berga, km. =
=
0'500 de Sant Fruitós
de Bages per un pressupost de 641-.825 Pts,per
ser 1a seva oferta la més ventatjosa
per ltAjuntanretn
de les requerides dracord amb lf art. LI7-2 de l-f esmentat R.D.LIei.
2. Aprovan les condicions particulars
económic-administrati.ves=
i técnic-facr-rltatives,
que regiran la contractació
de lrobra de FUSTE
RTA (Projecte
IfI del Projectei:.General de Reutilització
de I'edificil
Infants.per
Escola Municipal dtArts i Oficis),
fixant una garantia de
finitiva
de 25.673 Pts,dracord amb el- plec de condicions
tipus apro :

3. Facultar a 1rAlcalde per a 1a signatura
de 1a documentació
necessári-a per a la complimentació de tfexpeident.tr

=

per unani

-

Realitzada

votació

ordinária

fou aprovat

el dictamen

mitat.
2.3.
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DICTAMENSOBRECONTRACTACIO
DE LIOBRA D'INSTAL.I,ACIO
D'TNSTAL.I-ACTOD'AIGUA
D'AIGIJA SA-

7 L?

Es llegí
e1 dictamen,
qüents acords:

en el qual es

va lradopció

dels se-

rf1er. Declarar lrexcepció
per rao de la quantla dra
Oe ticitació
cord amb lrart.
II7-1, punt 4rt. del R.D.Llei na 3046/77 de 6 d'Octu;Z
p€r a =
bre, amb concordanEa amb la Llei 40/81, i ordre de I2/11/a981-,
(Projecte=
la contractació
de ltobra d'Instal.lació
dtAigua Sanitária
general de Reutilització
IV del projecte
de l'edifici
dets Infants per
Escola Municipal drArts i Oficis),
d'acord amb eI projecte técnic , r=
aprovat en sessió plenária
de 8 de setembre de 1-982, i adjudicar-la
a
lfempresa CXONSTRIICIONSCOTS I CIARET, Sfi-/, domiciliat
a la Ctra. de
Manresa a Berga, km. 0t500 de Sant Fruitós
de Bagesr per un pressu
post de 688.706 ftsrper ser la seva oferta la nés ventatjosa
per ltAjug
tanient de les reguerides dracord amb lrart.
II7-2 de lfesmentat R.D:=
Llei.
particulars
2on. Aprovar les condicions
económic-administrati
=
ves i técnic-.facultatives
que regiran la contractació
de lfobra
(Projecte rV del Projecte General de
dtinstal.lació
d'a1gua sanitária
Reutilització
de l'edifici
dels Infants per Escola Municipal drArts i
OficiS);
fixant una garantia definitiva
de 27.548 h, d'acord amb el-=
plec de condi-cions tipus aprovat.
3er.
necessária

Facr¡ltar a 1tAlcalde per a 1a signatura
per a la complimentació Oe t'expedientrr.

Realitzada
vat el- dictamen
2.4.

votació ordinária
per unanimitat.

i ratificant

de Ia documentació

la proposta

fou apro -

DICTAMENSOBRECONTRACTACIODE L'OBRA DE PINTURA DEL PROJrcTE V=

Es llegí
el dictanren,
güents acords:

en el qual es proposava

l'adopció

del-s se-

't1er. Declarar lrexcepció
per rao de la quantia d'a
Oe ticitació
l'art.
punt
cord amb
117-t
4rt. del R¡D.Llei na 3046/77, de 6 d'Octul
bre, amb concordanga amb la Llei 40/8L i ordre de I2/a1/1981,,
per la
contractació
de I'obra de PINTUM (Projecte V del projecte
General de
Reutilització
de lredifici:rdels
Infants per Escola Municipal dfArts i
Oficis),
d'acord amb el projecte técnic aprovat, en sessió plenária =
de B de setembre de I9B2 i adjudicar-la
a lrempresa CONSTRUCCIONS
COTS
I CL,ARET, S/L/, domiciliada
a l-a Ctra. de Manresa a Berga, km. 0t500=
de Sant Fruitós
de Bagesr per un pressupost de 95.927 pts. per ser Ia
per lfAjuntament
seva oferta la més ventatjosa
de les requerides dracord amb lrart.
IL7-2 de lresmentat R.D.Llei.
.a

per a la signatura
2on. Facul-tar a ltAlcalde
necessdria per a la complimentació Oe trexpedient".

vat el
2.5.
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Realitzada votació ordinária
dictamen per unanimÍtat.

i ratíficant

de la documentació

la proposta,

fou apro

DICTAMENSOBRECONTRACTACIO
DICTAMEN
D'INSTAL¿I,ACIO ELECTRICA
CONTRACTACIO
DE L'OBRA
L'OBRA D'INSTAL¿I,ACIO
ELECTRICAI

' ?1 8

'

f'1-. Declarani I'excepció
p"r'ru.o de Ia quantia dra de licitació
cord amb lrart.
117-1 punt 4rt. de}" R.D.Llei na 3046/77 de 6 dtOctu,bre, amb concordanEa amb ta LIei 4O/e1 1 ordre de 12/11,/198L, per Ta
contractació
de lrobra d'Instat.lació
eléctrica
i teléfons de la C.T.
N.E. (Pr:ojecte VI del projecte
General de reutilització::de
Itedifici=
dels Infants per Escola Municipal drArts i Oficis)
d'acord anb el pro
jecte técnic parovat en sessió plenária
de 8 de seternbre de 1982, i I
adjudicar-la
a lrempresa CONSTRUCCIONS
COTS I CLARET; S.L., domici
liat a Ia Ctra. de Manresa a Berga, km. 0t500 de Sant Fruitós de Bages per un pressupost de 2.780.811 pts. per ser la seva oferta
Ia nés
ventatjosa per ltAjuntanent
de les requerides
dtacord amb ltart.
1172 de lresnrentat R.D.Llei.
2. Aprovar les condicj-ons particulars
económic-administratives=
i técnic-facultatives
que regiran Ia contractació
de lrobra d'Installació eléctrica
i teléfons de la C.T.N.E. (Projecte VI del projecte =
general de reutilització
de ltedifici
dels Infants per Escola Municipa1 d'Arts i Oficis),
fixant una garantia definitiva
de 111.232 Pbdra
cord amb el plec de condici-ons tipus aprovat.
3. Facultar
p€r a la signatura
a l'Alcalder
de Ia documentacj-ó=
necessária per a 1a complimentaci-ó Oe tf o<pedientt'.
Realitzada votació ordindria
vat el dictarnen, .per . unanimitat.
2.6.

i ratificant

la proposta,

fou apro-

DICTAMENSOBRECONTRACTACIO
DE L'OBM D'INSTAL.LACIO DE CALEFACCIO DEL PORJECTEVII, DEL GENERALDE REUTTLIZACIO DE L'EDIFICI =

Es 1legí

el dictanren,

en e1 qual es proposava el

següent:

f'Ler.

Declarar lrexcepció
per rao de Ia quantia d'a
de ticitació
cord anb lfart.
LL7-t punt 4rt. del RrD.Llei na 3046/77, de 6 d'OctG
bre, en:concordanqa amb la LLei 40/81 i ordre de I2/11/L981,
per la =
(Projecte VII del
contractació
de I'obra d'Instal.lació
de calefacció
projecte
general de reutilització
de l-'edif,tci
dels Infants;per
EscoIa Municípal d'arts
i oficis)
dfacord anb el projecte
técnic aprovat=
en sessió plenária
de B de setembre de 1982, i adjudicar-l-a
a lrempre
sa CONSTRLCCIONS
COTS I CLARET, S.L., domiciliada
a la Ctra. de Man-resa a Berga km. 0'500 de Sant Fruitós
de Bages: p€r un pressupost de
1.959.808 Pts,per ser la seva oferta 1a nés ventatjosa per I'Ajuntament
de les requerides dracord anb ltart.
1a7-2 de ltesnentat
R.D.Llei.
2on. Aprovar l-es condicions
particulars
económic-administratives
i ténic-facultatives,
que regiran 1a contractació
de lrobra drlnsta
(Projecte VIf del projecte
lació de calefacció
geenral de reutilització de l'edifici
per Escola Municipal d'Arts i Oficis),
dels Infants,
fixant
una garantia definitiva
de 78.392 h, d'acord anb el plec de con
dicions tipus aprovat.

.t

ció
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3er. Facultar a lrA1calde per a la signaLura de la documen a,:+
necess¿iria per Ia complimentació
de ] f expedient'?.
\

.

?19

am¡ e1s cinc
EI Sr. Majó demaná Ia paraula, per preguntar en relació
si aquestes obres estaven fetes o no. Li contestá =
dictámens anteriors,
=
eI Sr. Marsal, dient que hi han coses a mig fer, algunes de les quals
Et Sr.
sracabaran a través de1 personal del Fons d'Ocupació Conunitdria.
la pregunta, a ta qual, +- corttestá el Sr. Alcalde
Majó torná a reiterar
no es pot dir que sign-rin codient que de la docunrentació de ltexpedient
:^
¡^L^^
rsLsD. r-lavors el Sr. Majó, afirmá que sfanava a votar una cosa=
DsD Jq
a favor. =
que ja estava feta,
encara que votarien
i pet qué protestava,
que:adecentar lredifici
dels In
El Sr. Alcalde, manifestá a continuació,
de govern, a lrobjecte
fants, havia estat una opció de,l'Equip
Que lrEsl
pogués tenir un lloc digne; el problema vingué, en
cola drarts i oficis,
va haver de portar una série de propostes=
el moment en que l'Ajuntantent
per vendre-hor=
peró que te dificultats
aI Patronat que n'és propietari,
1a qual cosa fa que eI procés hagí estat molt nés lent per a trobar una=
sortida viable.El Sr. Majó
totes les obres,
explicá que unes
si-ons, i per tant
tar formalment al
srhavien portat,

pregruntá, perque stencarregava a un mateix contractiste
i perque no srhavia portat abans al PIe. El Sr. Marsal,
d'aquestes obres anaven a cárrec del Pressupost d'Inver
fins que no s'han tingut diners,
no ho hem pogut por l
Ple. El Sr. Majó, acabá dient que nroltes altres
coses;
sense que estessin al Pressupost.

Realitzada votació,
2.7.

fou aprovat el dictamen per unanimitat.

DICTAMENSOBRERECTTFICACIO ERRORMATERTAL EN EL DTCTAMENAPROVAT=
DE

Y

Es llegí

el dictanren,

en el qual es proposava eI següent:

lferror
material
contingut
a1 primer acord de1 Dictamen
"Rectificar
pel
Pte de la Corporació
en sessió de1 dia 24 de Novembre de ii=
aprovat
parla
1982, doncs, a on
dd lrttobra er<ecutadat', hd de dir trdels costos =
per tant aquest acord redactat de la forma
quedant
de lrobra a executarrr,
següent:
1. Sol.licitar
de l'Excma. Diputació de Barcelona, que
rec del 50/. dels costos de l-fobra a ercecutar de les obres de
Bases de Manresa, des del carrer Llibertat
ció de I'Avinguda
és a dir, de la q-rantitat de 16.079.700
rer Sant Cristófolt',
executar enguanytr.
de les 32.159-401- Pts,previstes.a

es faci cár
ttProlonga f
fins el car
Pts,meitat I

1-1L de la Llei
Tot aixd df acord anb el q"re disposen els arts.
+Procedinent administratiu
i 369 de 1a Llei de Réqim Local".
Real-itzada
per unanimitat.

votació

ordinAria

i ratíficant

la proposta,

de =

fou aprovada

3. HISENDA I ADVITNISTRACIO:
DICTAIVIENSOBREREVISIO DE PREUS DE LA CONTRATADEL SERVEI DE NETEJA

Es va llegir

65X36

el dictamen,

en eI qual es proposava el

següent:

7 2A

!

ItPrimer.- Acceptar la revisió':de
preus de la conLracta del servei =
=
de neteja viária i recollida
domi-ciliária
dtescombraries,
sol.licitada
per Jesus Alberich,
en representació
de la societat
concessionária
del =
servei TECNIQUES MUNICIPALS, S.A., fixant-se
un nou cánon mensual de =
5.9OO-425 Pb, amb efectes des del 1- de Gener de 1983, de conformitat
amb
les cláusules
20, 21, i 22 del Plec de Condicions de la Contracta.
Segon.- Reconeixer un crédít
a favor de TECNfQUESMUNICIPALS S.A.,
=
per revisió
df import 5.31-3.561 Pts,en concepte de diferéncies
del preu
pel període comprés entre 1- de Maig de 1981 i=
del cánon de la contracta
31- de:-Desembre de 1982tr.
RealiLzada votació ordinária,
el dictanen per unanimitat.
3.2.

i ratificant

la proposta,

fou aprovat

DICTAMENPROPOSANTEL RECONEIXEMENT
DIUN CREDIT A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATAL,IJNYA.
Es llegí

el dictamen,

en el qual

es proposava el següent:

f'Reconei-xere un crédit
de 2.438.225 W, a favor de Ia Generalitat
de
Catalunya, en concepte de saldo de Ia quota dtaportació
dtaquest Ajuntanent al sosteninrent del Servei,de Prevenció i E:<tinció dtlncendis,
cor.responent a l-rexercici
de 1980, resultant
de 1a diferénci-a entre la quan
titat
assignada de 7.438.225 Y6í t. Oe 5.0OO.0OO:pts. q,re figura en la =relació d'acreedors per Resultest?.
Realitzada votaci-ó ordinária
+el dictamen per unanimitat.
3.3.

í ratíficant

DICTAMENSOBREDEVOLUCIOA LIEIVIPRESA

Es 11egí el dictamen,

la proposta,

fou aprovat=

BONIQUET¡

en eI qual es proposava el

II. DE LA

següent:

rrTornar a lrempresa trNeteges Boniquet, S.A.tr, la quantitat
de = ==
84.274 Pb, dipositades
en auqest Ajuntanent,
en concepte de garantia defi
per respondre del servei de iVIGILAICIA I NETEJA DEL COL.LEGT DE;
nitiva
I'Er' GUIXTT; DISPENSARTDE rrFll' XUPrr T DEPENDEI\CIESDEL MAGISTERI, S]TUADES
EN L'EDIFICI DEL TEATRECONSERVATORITT,
adjudicat
aI mateix en data de B=
de Juliol
de 1978, dracord amb els informes drfntervenció
i Secretariar=
justificatius
de la finaliLzacií
i complimetn de la realitzacíí
d'aquests
serveistf .
Realitzada

votació

ordinária,

fou aprovat

et dictanren per unanimi

-

L - !

LCtL.

?A

DICTAMENSOBREINTERPOSICIO DE RECURSCONTEI{CIOS.ADMINISTRATTUCON_
ENR

Es llegí

el dictanen,

en eI qual es proposava el següent:

Itlnterposar recurs contenciós-administratiu
davant la Audiéncia Ter
ritorial
de Barcelona, contra la Resolució del Tribunal F,conómÍc AdminiF
tratiu Provinci-a] de Barcelona, dictada en la reclamació económico-admi]

65137

? 2L

ni-strati-va na 25/L982, Secció 4aPr interposada per Josep Prat Vilar p€r=
la que s'estima Ia reclamació esrnentada, sfanul.la
lfacord de la Comís sió Permanent de 9 de Desembre de 198I, així com la liquidació
na 20.981R de I'Impost Municipal sobre Incrernent del Valor dels Terenys,
que sra
prová en ef mateix, es disposa la práctíca
druna nova liquidació
amb lal
continuació
de les actuaci-ons munici-pals en forma reglamentária
i es reé
que hagiués=
coneix el dret de lractor
al rei-ntegrament de les quantitats
abonat a conseqüéncia de 1'acord anul.lat.'r.
El Sr. Garriga.Cafo,
stabstingnré de votar,
interés directe
en aquesta proposta.

favor

Realitzada votació ordinária,
fou aprovat
i 1. abstenció (Sr. Garriga Caro).

que tenia

=

eI dictanren per 20 vots

a

manifestant,

4. URBANISME:
DICTAMENSOBREAPROVACIODE MODIFTCACIONSTECNIQUESI PREUSCONTRA_
DICT'IORISDEL PROJECTEDE RENOVACIOO RESTAURACIO. DELS CARRERSCAR-

4.2.

DICTAMEN SOBREAPROVACIOEE MODIFICACIONS TECNIQUESI.-PREUS CONTRA-

Es llegiren

ambdós dictamens,

en els

qual es porposava el següent:

técniques
del projecte
de RENOVACIOO
"1. Aprovar les modificacions
RESTAURACIODELS CARRERSCARME, SOBRERROCA,SANT MTQUEL, NOU, DR. PL,ANES
cAP DEL REC i 132-H-, EN LA PART DE REPARACTODil,S SERVEXSDEL CARRERCAR
ME, NOU DR. PL,ANESI 132-8, aprovat en sessió plenária
de 28 d'Avril
del
a982, dfacord amb eL pressupost nodificat
aprovat en sessió pten;iria
de=
30 de Juny'de 1982, consistents
en variacions
de parti-des dracord amb ltestat dfamldaments i pressupostos que sradjunte.
Resultant una disminuciípressupostária
de 1.200.L81- Pb, i d'altra
banda una ampliació de 342.338Pts,quedant el pressupost definitiu
de1 contracte
de 676.539 Pts.
que figu2. Aprovar els preus contradictoris
de les noves unitats
ren en lrexpedinet
a l'empresa CONSTRUCCIONES
i adjudicar
Y CONTRATAS,=
S.A., adjudicatária
de les obres, les ampliacions de les prestacions
con
tractades per no rebassar la quinta part det pressupost inicial
adjudi.:I
cat de les obres (1-.834.084Pb), preceptuat en lrart.
54 del Reglanent=
de Contractació
de les Corporacions Locals.
3. Facultar a ItIl.Im.
Sr. Alcalde per a Ia signatura
necessária per 1a complimentació
de Irercpedient".

tació

de la documen

de RENOVACIO=
técniques del projecte
"1. Afrrovar les modiifcaciones
o RESTAURACIODELS CARRERSCARME, SOBRERROCA,SANT MIQUEL, NOU, DOCTOR=
PLANES I CAP Dm- REC", aprovat en sessió plenária
de 28 d"!,Avril de 1982,
de 30 de=
dracord anb e1 pressupost modificat, aprovat en sessió plenária
juny de 1982, consistents
en vari-acions de partides
dracord amb lfestat=
Resultant una disminució pres
dtamidaments i pressupostos que sradjunten.
supostdria de 1.11o.923 Pts,i d'altra banda una ampliació de I.406.597 Pb,
quedant el pressupost definitiu
del contracte
en 11.385.O72 W.
.

\

.a

2. Aprovar els preus contradictoris
ren en l'expedient
A., adjudicatdria
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de les noves unitats

que figu

a lrenpresa CONSTRI.JCCIONES
Y CONTRATAS,S.
i adjudicar
de les obres, les anpliacions
de 1es prestacions
ssnL.#

7 Z2

tractades per no rebassar 1a quinta part del pressupost inicial
adjudi:cat de les obres ft1,-934.886 Pts), preceptuant en l'art.
54 del Reglarnent=
de Contractació
de les Corporacions
l,ocals.
3. Facultar a.ltIl.lm
Sr. Alcalde per a la sígnatura
nentació necessánia per la complimentació de l-'er<pedientrt.
Reali-Lzada votació
vades per unanimitat.
4.3.

ordindria

i ratificant

de l-a docu *

les propostes,

forenr-iapro

DICTAMENSOBREAPROVACIODEL DESGLOSSATEN FASES DEL PRO]MTE DE RE

Es l1egí

el dictamen,

en e1 qual es proposava eL següent:

rrAprovar el desglossat
de1 projecte
de REIvIODü-ACIODELS BLOCS 2 i 3
DET,GRUP DE VIVENDES LLUIS ARGEMI DE MARTI, aprovat en sessió plenária
=
de1 dia 19 d!,octulcre de 1981, en les següents fases:
FASE 1e. Remodelació del Bloc nQ 2 en e1 Grup de Vivendes Lluís
gemí Oe Martír per un pressupost de 16.755.293 pts.

Ar

FASE 2e. Rernodelació del Bloc na 3 en el Grup de Vivendes Lluís
gemí de Martí, per un pressupost de L2.727.637 Pb.',.

Ar
=

El Sr. Sorinas, preguntá com estaven les relacions
o els contactes=
ja que les cbres estan condiciona
amb e1s llogaters
d'aquestes vlvendes,
=
des a que aquests llogaters
compressin 1es vivendes. Tanbé preguntá,
quan es pensaven comengar aquestes obres. Li contestá el Sr. Puig, dient
que aquestes obres són l'últim
pas previ a poder iniciar
la contractació
definitiva;
digrué tanbé que no sabia exactanent Ia quantitat
de persones
que han pres e1 compromís formla de comprar, tot i que ho han fet la inrnensa nnjorla;
aleshores al proper PIe, acabá, es portará ja la contractació de,les obres. Llavors el Sr. Sori-nas, torná a nanifestarque
srhau
;
ria de saber les vivendes ercactes que srhan comprat i també e1 perqué
s'ha trigat
tant amb l'adjudicació
Ce les obres. EL Sr¡ Puig contestá re
cordant que ja es va dir que fins que no es;tinguessin
p?e
el-s contractes
vis de compromís de compra, no es procediria
a lrinici
de l-es obres. Torná a replicar
el Sr. Sori-nas, en el sentit
de preguntar si s'havia arrj-l
bat o no al- 9CPl"dels llogaters,
eI que Ii contestá el Sr. Alcatde,
dient
que ningú havia dit rés d'un 90/".
Realitzada votació ordinária
fou aprovat
nunicipal
del PSLC (4 vots en blanc).
4.4.

amb lrabstenció

del griulp =

DÍCTAMENPROPOSANT
L'APROVACIO INICIAL DEL PRO]rcTE DIURBANITZACIO=
DELS CARRERSENRIC MORERA.AVINGUDA DE I,A PAU. DITNICIATIVA PRIVADA

'1L. Aprovar inicialnrent
e1 projecte
dels carrers pa+
drurbanització
ral.lels
a Enric Morera i Avinguda de la Pau, coincidents
amb 1es pro
longacions dels carrers Lluís Millet
i Camí VelI de Santpedor, tramitat=
i iniciativa
a instáncies
de|TPROMOTORA
DE CASAS, S.A.tt, d'acord amb e1=
que disposen els arts.
40 i 41, de l-a vigent Llei del Sdl, 141.2 i 126 de]Reglanent de Planejametn, 4 del Reial Decret 3/1980, de 4 de marE i art.
5 del Reial Decret Llei 6/1981 de 1-6 d'Octulcre.
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2. Aprovar lf obertura del trámit dtexposi-ció
lica de lresmentat=
1-q ¡
n¡rfir
rlaprojecte
per un termini de 15 dies
drurebanització
pulclicació
I'endemd de la
de lfanunci
Dertinent
Oficial=
el- Butlleti
de la Província,
de conformitat
amb eI que disposen el-s arts. a2B del Re
glament de Planejanent
i 4.1 del Reial Decret Llei 3/1980, de 4 de marET.
'

Realitzada

votació

ordináiia

fou

aprovat

el

dictamen

a

^-.

per unanimi

-

L^+
LOL.

4.5.

DfCTAMENSOBREAPROVACIODEFINITTVA D'ESTUDT DE DETALL DE L'HOSPITAL
DE SANT ANDREU.
Es va llegir

e1 dictanen,

en eI qral

es proposava el següent:

rr1. Aprovar definitlvament
per aquest =
ltEstudi
de detall
tramitat
Ajuntanent,
a petició
del Sr. FRA\CESC FARRERASFLOTATS, en Ia seva qua+
litat
de Gerent de IiHOSPITAL DE SANT ANDREU, per I'ordenació
de volums,
aprofitanent
i protecció de lredifici
de lresnentat
Hospital,
dracord al
que disposen els arts. 4O.2 de Ia Llei del Só1, 140.5 del seu Reglanent=
de Planejanent,
4 deI Reial Decret 3/1980, de 4 de marg i 6 del Reial De
cret Llei L6/I9BI,
de 16 d'Octulcre
2. Cor,n-lnicar lranterior
acrod a la Comissió dtUrbanisme de Barce-lona, en cornplirnen,t del que disposa lrart.
140.5 del Reglanrent de Planejanentrr.
Realitzada

votació

ordinária,

fou aprovada

Ia proposta

per unani-mi-

tat.
4.6.

DICTAMENPROPOSANTUNA PRORROGA
DE TRES MESOS EN EL TERMINI DI ACARA
BI,A

Es va llegir

eI dictanren,

en e1 qual es proposava el

següent:

rrAtorgar a favor de lrempresa 'CONSTRIfCIOI{ES Y CONTRATAS
=
j-S.A.ft,
-una segona prdrroga en eI plaq de finalització
de les obres dturbanit
zació dels carers
Sant Llátxer,
Sant Jaume i altres
de la ciutat
de Man
;
resa, per un plaE de tres mesos, al no trobar*se,
part dels terrenys,
per les esnentades obres dfurbanítzació
afectats
a disposició
d'aquest =
Ajuntament".
Després druna j-ntervenció
Oet Sr. Sorinas, demanant que s'expliques:
sin les veritables
fonts d'aquest dictanren, el Sr. Puig nnnifestá
que eñ
ltrúttima comissió d'Urbanisne, i a petició precisanent del Sr. Sorinasr=
havia explicat
detalladament
com estaven 1es adguisicions
de terrenys en
tot aquest sector, com també srhavia fet en ,rn pl" anterior.
El Sr. Sori
que les comj-ssions eren informatj-ves,
nas li replicá
1a qual cosa no evE
tava lrobligació
dthaver d'explicar
e1s assurnptes en el P1e, i afegí qud
=
el problema estava:en que lrEqt-rip de govern, no sabi-a com resoldre el
problema de trobar vivenda a les familieg
quines cases s'han drenderrocar
en aquest projecte,
Ia qual cosa ha retrassat
les <rbres en mig any.
r:
Realitzada
ci-ons (PSI,C).
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votació

ordinária,

fou aprovat

e1 dictanren,

amb 4 absten

7e4

5. SECRETARIAGENERAL:
5.1-. DICTMAENSOBRECONTRAC'IACIODE PERSONAL.
Es va 11egir

el dictarnen,

en e1 qual

'Contractar

a nTIGNASI COSTA I SOLER, com a Ordenanga de1 Museur=
anb una dedicació
de 6 hores cada dia, i durant 3 dies a la setmana, i
els diumenges, de les onze del matí a les dues de la tarda, amb una re
tribució
mensual de 24.300 pts. máes dues pagues erctres de 1-5.000 ptsT
amb efectes del dia 1-5 de desembre de 1982 i pel període drun any. A =
lfenpar del que disposa l-rarticle
25.1- de1 Reial Decret 3046/77 de 6 =
drOctubrert.
El Sr. Martinez pregitrntá quin havia estat e1 procedinent
de selec
ció dtaquesta persona, concretament si provenia de I'atur;
afegint
tañ'
É que el seurgrup pensava que ho més probable, és que se li hagués p6
grut completar en horari de trebalt
de tota 1a setmana. Li contestá eE
Sr. Marsal explicá
la situació
Oet Museuc no hi havj-a una persona sino
que els diumenges hi havia uns estudiants
d'art que acompanyaven als =
vj-sitants;
aquests al deixar-ho presentaven el problema de necessitar=
una persona, pels di-es en que e1 Museu estava obert. I en quant a l-a +
selecció explicá que provenia
dels llistats
de persones sense fei-na =
qre tenen els serveis dfassisténcia
social,
dracord amb el trámit procedinrental que normal-ment se segueix.
Realitzada votació ordinária
e1 dictanea per unanimitat.
5.2.

i ratificant

la proposta

fou aprovat

DICTAMENSOBRERECONEIXEMENTS
DIAPLICACIO NIVEL;L RETRIBUTIU ALS =
TRIENNIS DEVENGATSPER TRES PROFESSORS
DEL CONSERVATORIDE MUSICA
Dar

n¡rf

de lrAlcaldia,

eI present

dictanren va reti-rar-se

de I'Or

dre del Dia.
5.3.

DICTAMENSOBREADQUISICIÓ ON TRSS GRAVADORES.A 'IGISPERT

Es llegí

el dictanren,

en et qual es proposava el següent:

tt1. Declarar I'excepció
per rao de 1a quantia dra
de licitació
cord amb lfart.
117-1, punt 4rt. del R.D.Llei nQ 3046/77 de 6 d'Octubre
en concordanEa amb la LLei 40/81 i ordre de a2/11/1981-, per la contrac
tació de lradquisició
d'un Equip complementari de mecanització centraf,
de documentació municipal -GAMA P-5000-, d'acord anb les condicions de
presentada, que compren els següents elements: 3 gravadores =
l-'oferta
Philips,
model P-501-0 TEXT ENTRYSTATTON-preu unitari- de 175.000 Ptr, I
(incluit
Parcl<
interface
comuni-caciones -99.900 Pts,i 1 prograrna lector
-95.000
III limitat)
Pb, i adjudicar-la
al contractista
GISPERT, S.A. (Provenza 204-2OB a Barcelona -36) e
Si-stemes informátics
i de gesti&
per un pressupost total de 7L9.900 Pts,per ser Ia seva oferta la més ven
aa7-2 detatjosa per lrAjuntanent
de les requerides dracord amb lrart.
lfefectivitat
lfesmentat R.D.Llei,
del paganetn at pr9
condicionant-se
de liEnginyer
Municipal,
fixant una garantia def
vi informe favorable
82 I
nitiva de 28.796 Pb, de conformitat
amb els tipus máxims de lrart.
de les Corporacions
Locals per assegurar
del Reglament de Contractació
el complinent deLs,"Serveis de Garantia de I'any.
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2. Facultar
a l-'Alcatde per a la signatura
cessária per la complimentació de I'ocpedi-ent".
Realitzada votació
da per unanimitdt.
I no havent-hi
aixecada l-a sessió,
Secretari
accidental

651.42
I

I

ordindria

i ratificant

de 1a documentació

la proposta

ne-

fou arpova-

Ia Presidéncia
declará. =
nés assumptes per tractar
essent les nou del vespre, de tot eI qual corn a ==
certficio.
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