
ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINARIA DEt  PLE MUNI CIIPAL

DEL  D IA  28  D 'ABRIL

Alcalde-President

En Joan Cornet i kat

Tinents drAlcalde

En Jordi ltlarsal i l4r-rntala
Etrtr Pere üns i bns
En Ranon fu1g i Soler
En Ramon Llatjos iiPlanas
En Ranon i\,Iajó i Lluch
Er Josep Sorinas i Nogués
En Josep-l.=t3r:tra i Caro

Consellers

E:r lt4anuel Cano i Navar o
Er Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
N! Ignasi hrramon i Carrió
Br Lluis TUneu i Roca
Na Concepció Conas i Riu
En Francisco Guillonia i Lasheras
En Jordi Frez i Iicas
En Joan Garriga i Rovira
Nr Emili Martinez i Ballester
Nr Andreu Descals i Codina
Frr Josep Empez i Garcia
Er Valentí Brunet i Corrons
* 

ItT:":.=cy3t 
i serrano

1Apsénrs jusliflcáts

Na l'{aria-Teresa Vilajeliu i Roig

Absénts _ sé49é jüs3ifigar

Nr Enric :Casasayas i Brichs
Na 

L{a:i:-38"1r=o"rrens 
i vila

Secretari
Na }{aria-Angels Clotet i Mir6
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A 1a Casa Consistorial de la Ciutat de lvlanresa, i a ün quart d.e nou
del dia vint-i-vuit d'Awi1 de nil nou-cents vuitania-dosr, sj reuneixen=
sota la Presidéncia del Sr. Alcalde, e1s senyors esmentats abans, a l'ob
jecte de celebrar sessió extraordinária del PI-e lvfunicipal, prdviá convol
catória a Itefecte.

Obert lracte, es passá a tractar dels assr.rnptes figurats en I'Ordre
de ConvocatÓria, resolent-se tots ells en els termes qué a continuació =
es relacionen:

PRI}iIER. - PRESIDENCIA: PROPOSTA D'ACORDREFERENTA SOL.TICITAR DEI"A ffiNE
PER A=

Es va llegir l'esmentada proposta dtadopci6 dels acords següents:

't'ler. sol.licitar de 1a Generalitat de catalunya, eue ltimport de =
106.478.322 pessgtes, que sobren del préstec de 243'.964:11g pesietes, =
concedit per al finangarnent del Pressüpost dr Inversions ¿e 1^ggl , es áes-
tini a flnangq e1s projectes que a coñtinuacid es relacionen, per a La=
seva inclussió en el Preszupost dtlnversions de lrexercici de 'lggz:

- Renovacid dels carrers Sobrerroca, Carme, de Sant Mi-
quel, Nou, del Dr. Planas i Cap del

- Renovació del Carrer Born i Plana de
- Za" fase de les obres de renovacid i

- ;ff,Í?.:i:il táfi3Í; ir,,ii n !",i'i'"á¡á.á,,i,. : : : I
- Reutilitzaci1 de la Casa Lh¡¡iá.
- Refonna i rnillora de 1a Casa de la Natura, 1a. fase.
- Obra Ordinária consistent en lrordenacid áe 1es obres=

de jardineria del Parc de Puigterra, 1a. fase.
- Obres de la 2a. f.ase per a 1a remodelació del parc de=

la Piscina
- Reestructuraci.ó i renovació de lrenlltnnenat públic..
- 2a. fase de La 1a. Etapa de la Plaga de Catah:nya.
- Senyalitzacií de la Ciutat
- Enllurnenat de1 patí dels Col.1egis I'Bages", "Anselm Ca
banes" i I'Francesc Barjau".. " ;- Reforma de 1a pista poliesportiva del Col.legi "Fran -

cesc Barjaut'.
- Instal. lació

llhhricipal de1

Rec.
1 ? O n .
nillora de les ca

23 .526 .134  p ts .
16 .408 .162  r r

12.864.994 r r
23 .213"136  ' ,

9 . 500 .000  , ,
8 .362 .  81  9  ' ,

20 .566 .833  r t

5 .999 .274  ' r

5 .  020 .694  ' t

8 .  784 .31  9  ' ,
5 . 121 .225  ,

2.888.252 ' r

1 .321 .743  ' ,
dtaigua calenta

Congost.
a 1es casetes de ltEstadi

932.144 ' ,

TüIA.L .144.417 .729 'r

2on. Aprovar la inclussió en e1 Pressupost dtlnversions de ltexer
cici de 1982, dels projectes que a continuaói6 stesmenten, i que seran
fr 'nangats, en part, f f ib l t i ,mport de 106.478.322 pts., que'és ia resta=
del préstec,concedit per a1 finangament del Pressupost-dtfnversions de
lrexercici de 1981, un cop slobtingui ltautoritzaclí corresponent de =
la Genralitat de Catalunya:
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Renovació dels carrers Sobrerroca, Carme, de Sant Mi-
que1, Nou, del Dr. Planas i-Cap- del Rec

Renovació del Carrer Born i Piana ae 1t0m
2a. fase de les obres de renovació i millora de 1es cases
de Lluís Argení.
Urbanització carrers Lluís Argemí i
Reutilització de la Casa dten Lluvia

adjacents"

Reforma i nillora de la Casa de la Natura, 1a. fase.
Obra ordinária consistent en la ordenació de les obres =
de jardineria del Parc de Puigterra, 1a. fase.
Obres de 1a 2a. fase per la remodelació de1 Parc de la =
Piscina. . .  :
Reestructuració i renovacid
2a" fase de la la. Etapa de
Senyalització de la Ciutat
Enllunenat delpati dels Co1.legis "Bagestt, 

'rAnselm Caba-
=nestt i ttFrancesc Barjautt.

- Reforma de la pista poliesportiva del Col.legi "Frances=
Barjau'r i o

- Instal.laci6 dtaigua calenta a les casetes de ltEstadi =
lvtnicipal del Congost.

TOTAT

485

23.526.134

1ó .408 .  1  62

12.864.994
23 .21s .136
9 .  s00 .  000
8 .362 .  81  9

20 .566 .833

s .999  .27  4

:.) .
Ptes

t t

t t

l f

t l

t t

t t

t l

de I renlltrnenat públic
la Plaga Catalunya .

5 .028 .ó94  i l
8 .  784 .  31  g  r t
5 ,121  . 225  ! l

2.888.252

1  "321  .7  43

832.144

t t

t f

144.417 .729 ' ,

-Explicá e1 dictarnen el Sr. Marsal, qui digué que es tractava d'rna ope-
raci6 prévia a lraprovació de1 Pressupost dtlnversions, algtms dtaquests =
temes estaven ja en e1 projecte de Pressupost d'Inversions de ltany 81, eue=
no varen poder estar ilcloses definitivament en aquest Pressupost, i per 

- 
=

tant tan sols es va utilitzar rxra part del préstec, sorgit del Comreni entre
1a Generalitat i les Caixes dfestalvi, quedant per tant una part a incloure=
en eI Pressupost de 1982. Ded.lá el trárnit a seguir, fins a aprovar el Pres-
supost rdffnversions, qualificant aquesta proposta de básicamént técnica.

Després dtuna intervenci6 del Sr. Perramon, preguntant quan havia e.s
tat aquest dictamen a Secretaria, per a consulta dels consellers, i de la =
contesta del Sr. l{arsal; torná a intervenir el Sr. Perramon, qui digué que =
en definitiva del que es tractana, més que r.ma qüestió técnica, dtuñ aveng =
del Pressupost dflnversions, i una prevotacid del Pressupost dtlnversions, i
qualifica lractuacid de lnEquip de Govern, com de barroeia, aI portar tura =
qüestiQ d'aquest tipus al Pler-tenint-ho t;nes hores abans Í'opoiici6; i per=
tant el seu vot seria lrabstenció.

_ El-Sr. Majó va dir que feia seves 1es paraules d.el conseller Perramon,=
i denaná-que constQg lu seva protesta per nó haver tingut al degut teÍrps, 

'=

aq-rest dictarnen, afirrnant que el seu vot tanbé seria liabstencié.

Contestá el Sr. Marsal a 1es dues interyencidns anteriors, afirmant que
no hi havia cap actuació barroera, tota manera que aquests temes ja estave¡¡=
previstos al Pressupost dtfnversions del 82, exceptuant dos temes nous. No =
obstant el Sr. Perramon, seguí rnostrant 1a seva queixa, tornant el Sr. Mar -
sal a reafirmar-se en e1 que havia dit. .

Sotmés el dictaren a votaci6, fou aprovat amb sis abstencions (PSUC i =
PSAN).
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SEGON. - PRESIDÉNCIA: PROPOSTA ACCEPTAR LA SIEVENCIO DE DIPUTACIO PROVIN-
eTÁffiRE-r,

Es dona lectura a la proposta, en la qual es proposava 1'adopci6 dels=
acords següents:

"1. Acceptar Ia subvenció de lrExcma. Diputació Provincial, xifrada =
amb 30 milions de pessetes, per a ltobra inclosa en el Pla d'Acció lvftrnici -

Pa1-1981 , de t'Perllongació Avinguda Bases de lr{anresa, atravessant els FFCC=
de la Generalitat, fins a la ctra. de Vrc i a ra Font dels capellans".

2. Acceptar la subvenció de l'Excrna. Diputaci6 Provincial, xifrada =
anb 6.229.920 pts. per a l 'ohra inclosa en el Pla d'Acció tvfunicipal-1981, =
de lrAbocar controlat dlescombraries"; comunicant a Ia Diputació-que podrá=
contractar les obres en el termini de quatre mesos, a pattir de la recepció
de la comunicació de data 4 de marg de l'any que s6m".-

El Sr. Alcalde, explicá que la subvenció que e1 MOPU, concedia per a=
1a constnrcció de ltabocador contrdat drescombraries tan sols quedava-pen -
dent, de ltaprovació definitiva del Consell de Ministres

El Sr. Majó denaná la paraula, per pregr.ntar quin sentit tenia l'accep
tació draqeusta subvenció, quan teÍrps enrera s'havia dit que 1a subvenció l
era molt més elevada, í que la financiació estava tota coberta.

Li contesta e1 Sr. Ranoni'E[rigr qui explicá que existeix aprovada i con
cedida de l tany 1978,20 mi l ions depessetes,  de subvenció perpar t  de Ia l -
Diprtació. Aleshores es va sol.licitar rma altra subvenció de 17 niilions, =
a1 It'lOPU, i la diferéncia és el que es va demanar incloure en el P1a drAcció
Mmicipal de ltany 81 . En resr.rn, 1es dues srbvencidns cobriran el cost ma -
terial, quedant a part 1'expropiacl6, en el cas de que aquesta es portés a=
terme. Després druna intervenció del Sr. Jordi ltlarsal, precissant que e1s =
17 milions del projecte de Preszupost dtfnversions, grácies a aquestes sub-
vencions, quedava convertit en 4 milions; el Sr. Ranon Majd torná a demanar
la paraula per manifestar que donat el caraeter supramrxficipal de ltaboca -
dor, volia saber quina aportació, participacid i coordi¡ació hi hauria per=
part dels altres Ajimtaments, i també a veure si es tenia ltinforne de la =
Conissió de1 Medi Arnbient, de la Diputacid. Torná a contestar el Sr. F:ig,=
qui esmentá els Ajr.urtanents que havien demanat la utilitzaci1 de l'abocador,
i que en quant a 1a distribucid de costos es va quedar amb els Ajuntaments=
que quan es tinguessin un seguit de dades stel.laboraria una proposta técni
ca, amb el ciiteri de que e1 cost fos per tots els Ajuntarnents igual. En ;
quant a la questió del Medi Ambient digué, eu€ ja havia estat informada per
1a subcomissi6 de1 Medi Ainbient, de1 Govern Civil" El Sr" lvlajd torna a dena
nar la paraula per demanar que sol"licitessin de 1a Diputacid, ltinforme de
la Comissió del Medi Arnbient; i es mostrá en desacord en que el- que stacaba
va de dir irnpliqués que el que stanava a fer era un abocador comarcal. El ;
Sr" Alcalde, interuingué llavors, per nanifestar que hi havia rm problema =
drinformació, doncs en una Conissió ltlunicipal Permanent, sthaviaacceptat 1a
petició de 5 Ajuntaments de la Comarca, dlanar a abocar a aquest Abocador;=
i que aquesta era la primera fase, la segona estava pendent de 1?aprovaci6=
del Consell de l{i¡istres, i tractava de saber quina forma de gesti6 era la=
més económica i la més idonea" El Sr., It{aj6, afir.rná llavors, que 1a polltica
comarcal de lrAjuntament era nul.la, essent replicat pel Sr" Marsal i la rna
teixa Presidéncia, que digué que el fet comarcal, no passa només per reunidns
possibles, sino per acords concrets.
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Realitzada votació ordinária del dictamen, fou ap per unanimitat.

TERCER. -

"Procedir al reenibossament anticipat dels 4.317 titols de ltenprestit =
Ivft.nicipal de !93],-pendents dtamortitzáci1 e1 ler. de gener de 1982, per i.rr
_funport de 2"158.500 pessetes, mb cárrec a 1a consignaé:-6 corresponent en el
Pressupost ordinari de 1982, iniciant-se el paganent dets títols un cop apro
vat 1r esmentat pressupost i a partir de la data que fixi 1a Conissi$ trfi.miti:
pa1 Permanent, anunciant-se en el ButlletÍ Oficial de la Província i en la =

., Es va 1legir el dictanen, en el que
seguent I '

prensa loca1.

Els interessos corresponents a 1982,
titzaci1 del corresponent titoltt.

es proposava l'adopció de lracord

seran satisfets alhora que llanor

_Elt'licá el dictanen el Sr. Jordi Marsal, qui entre altres coses, digué
999 lrAjuntarnent, venia amb aquest acord, a complir el que havia dit a ltany
1?3.1 ' co:nplint els plagos que sthavien acordat per ltamórtitzacid de l'ernisl
sió de {ute púb1ica, que va permetre en e1s anys de la República, fer tot i;n
seguit d'obres.

Realitzada votació ordinária fou aprovat e1 dictamen per unanimitat.

QUART.- HIEroD4:i=4pryIINISTRACIO: prCTAr\,tEN PROPOSA,\IT r?ACor40DAcIO D'ASSrGlrA -
CIONS DE MEMBRES DE-MtO

.. Es va llegir el dictamen en e1 qual es proposava ltadopció dels acords=
seguents:

'A) 
" Adequgr a1 nou Cartipás Municipal, i a1s nir¡ells de dedicació que=

correslnngufu, 1es assignacions fixades als meribres electius dlaquesta Corpo
ració, ge1 1c9r{plenari del dia 9 de setembre de 1981, adoptat a l'empari:
rnent del Reial Decret 1531/1979, de 22 de J*ty; segons es détalla a coñtinua
c l o :

1 " En RA[40N PUIG SOLER, Tinent dtAlcalde anb Presidéncia de Conis-
sió, i anb dedicació náxima: 78.400 pts.

z. Fn FRAIICESC CAML i SERRAI{O, President de cornissi6¡ 39.200 pes-
setes.

3. Er J0SEP $,{PEZ i GARCIA, Conseller*Delegati 33.600 pts.

4. Er II4ANIIEL CANIO i NAVARRO, Conseller-Delegat: 19.040 pts.

5. N! EN{ILI IUARTINEZ i BAILESTER, En FMNICESC GUILLO{IA i LASHERAS
i En VALENTI BRUNET i CORRONS, Consellers: 11 "200 ptas.
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B). El Iresent acord surtirb efectes, a partir del día de la seva presa
possessió, en e1 cas dels Consellers Srs, Canal, Enpez, rtinez, Guillo -

lebrer de 1982, i
1'982. La resta, =

i Brunet; es a dir, els Srs. Canal i Enprez: el dia 3 de
Srs. It4artinez,- Guil-lonia i Bruent: el dia 31 de F4arg de
Srs. fuig i Cano, a partir de1 1er" de lvlaig d'enguany.

C). Les assignacions dels restants membres de la Corporació, no es mod!
f iquen"..

Ef-SI. Orns,. exp]icá que es tractava de substituir el Sr. Canal, en el =
11oc del sr. Andreu Dalmau, en aquesta questi6. E1 sr. Garriga caro, digué =
que votaria, un cop nés, en contra, per entendTe que e1s 

"coids 
en aquest sen

tit eren i1"lega1s i que així ho havia dit una Senténcia de 1'Áudie"Jiá-¿"-vá
le.ncia. El Sr" Perramon i el- Sr. Wi6, manifestaren que s'abstindrien, ,tota r
vega{1 que aixó era conseqüéncia dei Cartipás M¡ricifal" Després d'u:rá inter-
vencid de1 Sr. Alcalde, argunentant la necéssitat ¿-"pió*rlál¡*¿" la Nova =
Llei.de Régfun.Local, eu€ aélara aquestes qüestions, i'd'r-a réplica d.e1 Sr. =
Garriga Caro i 1a contrarlplica def Sr. Jordi lularsát, es passá a votació, es_
:e}!.eplgyat anb els vots en contra de CC-UCD (3) i ies abstencions del ÉSUC=
i PSAN (s).

CINQIIE. - G0V,ERI\ACI0: DICTAMEi'I PRQtsQ$AU APROVAR Et PR0,IESIE DE SErrlyAt ITZACTF

_Es va llegir el dictarnen, en el qual es proposava 1ladopci6 del següent=
acord:

frAprovar e1 projecte técnic referent a la senyalitzacio de la Ciutat, =
per un pressupost total de 5.121.225 ptstt.

. . Explicá-el.dictamen el sr: oms, I qyi e1 sr. Ir4ajó pregr.rntá, com era que=
aixd es portés de Governació i no de Trébatt i Fonent, lonlestant-li que ia =
Pondncia de Treball i Foment, cuidava de la senyalització de les entrades i =
sortides de la Ciutat.

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

!Eg.- URBANIISME: plCTAlvlEl-{S PROPOSANT INC0ACIO EXPEDIENT DTEXPROPIACIO AI PARC

Es varen llegir e1s dictanens, en e1s quals es proposava Ltadopció dels =
acords seg¡jents:

ttler. Incoar expedient,expropiatori en relacid amb els terrenys qualifi -
cats com a Sisterna General de Parcs i Jardins Públics pel vigent pla G-eneral=
d'0rdenaci6 Urbana, situats en lfanomenat "Parc de Puigtemail, a fi drefec
tuar el seu aj-ardiryneqt, seg-ons projecte aprovat pel ele dtaquesta Corpora -
ci6, en sessid celebrada el dia 15 dé gener de 1982
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2.- Fonn¡Lar, a lremparament de1 que disposa l'art. 135.2 de 1a Llei
de1 So1, en relació arnb 1rart. 197.2 de1- seu Reglament de (estió Urbanísti
ca, als efectes i arnb 1es conseqüiéncies previstes en ltart.l 17 de Ia Llei=
d'Expropiació Forgosa, la relació de propietaris i descripdiO ae bens i =
drets afectats per lrexecució de l,es obres dtajardinament db1 Parc de Puig
terra, que a continuacid stespecifiquen, a ltobjecte de queidurant el plat
de quinze dies, comptats des de la insercció del corresponent anunci eñ el
ButlletÍ Oficial de la Província, qualsevol personal pugui efectuar a1.1e-
gacions, nitjangant escrit presentat en e1 Registre General de lrAjttrta
Telt, als efectes de subsanar possibles errors en la re1aci6, aportant les
dades oportunes per a la seva rectificacid, a1 fi del qual es tiobará a =
ltexpedient complet a disposició dels interessats que ho sol.licitin, en =
e1 Departament drUrbarisne d! aquest Ajrntanent.

REI.A,CIO DE PROPIETARIS BENS I DRETS AFECTATS

FINCA N9 1

Propietari: Maria-Angels Ferrer Sala.
Llinda: A1 front, amb recte c1e finca matriu, a la dreta arnb finca propie -

tat de Josep Vilarnau Moratonas i Josefina Forné Valladaura, én {
nia de fons, anb finca propietat de lvlaria Sala Garnisans, a la es -
querra amb finca propietat de },laria Sala Ganisans.

Superficie registral: 285 n2.
Qualificaci6 urbanística: Sistema General de Parcs i Jardins Urbans, se

gons el vigent Pla General.

FINCA Ng 2

Propietária: l,laria Sala Gamisans .
Llinda: A1 Nort arn Ignasi Ferrer Sala i amb terrenys i edificacions segre-

gats de 1a finca rnatriu; a1 Sur, arnb Modegt Padr6 Riera i anb Exqn.
Ajuntament de Manresa; a l'Est árnb lttaria Ángels Ferrer Sala i ainb=
edificacions existents; i a',L'Oest, amb Antoni Villaplana Fuentes,=
Rosa Flotats Roca i Florentina Dachs Rauné"

Superfície registral: 5.788'69 mZ .
Qualificaci6 urbanística: Sisttema general de Parcs i Jardíns Uibans, S€ -

gons el vigent P1a General.
Naturalesa: en part enn'i en part Pineda.

FINCA N9 3

Propietari: Modesto Padr6 Riera
Llinda: 41 Nort, amb Maria Sala Ganisans, a ltEst arnb edificacions amb fa-

gana en e1 carrer Pujada del CasteIL, aI Sud, amb Rosa Sala Monegat
i amb caní de lremissora, í a lrOest, amb Excrn. Ajuntarnent de ir4an-
resa"

Superffcie registral; 5.080 rnZ.
Qualificació urbanística: Sistema General de Parcs i Jardins Urbans, segons

vigent Pla General.
Naturalesa: en part erm-i en part Pineda.

FINCA Ng 4

Propietari:
Llinda: A1

ta
TA

Superfície

105

Ignasi Ferrer Sala.
front, ffib Justo Romero Martin,
de 1a finca matriu propietat de
amb Josefina Forné Valldaura, i
r eg i s t ra l : 282 '60  n2 .

a 1a dreta i al front amb la res
Maria Sala Gamisans, i a l,esquer
Ivlaria-Angels Ferrer Sala.
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Qualificació urbanística: Sistema General de Parcs
e1 vigent P1a General.

Naturalesa: enns.

FINCA N9 5

i JardinÉ Urbans, segcins

Propietari: Jose Selga Torres
Llinda: A1 front arnb carrer So1, a la dret amb Francisco

arnb Rarnon Busquets Guixé i carrer Pujada al Parc
fons arnb Excm. Aiuntament de lvlanresa i amb Artur

Parcerisas Costa,=
de Puigterra, aT =
Bargay Nfarsol, i a

llesquerra amb Salvador Padr6 Batalla.
Superfície registral: 1.685 n2
Qualificació urbanística; Sistema General de parcs

vigent Pla General.
i Jardins Urbaris, segons

Naturalesa: ermstr.

'tSol.licitar del Consell Executiu de la frineralitat de Cata}.riya, Ia =
declaració dturgéncia en ltocupació dels bens i drets afectats per lr'expro-
piacid dels terrenys qualificats pel vigent Pla General d'Ordenació Urbana,
com Sistema General de Parcs i Jardins Públics, situats en e1 denominat Parc
de Puigterrá, a fi de podetprocedir al seu ajardinament, segons projecte =
aprovat pel Ple dfaquesta Corporacid en sessi6 celebrada el dia 13 de Gener
de 1982, als efectes i les conseQüéncies previstes en l'art. 52 de la Llei=
dt Expropiaci6 Forgosaf '.

ItSol.licitar det Consell Executiu de 1a Generalitat, de Catah-rnya, 1a
declaració dturgencia en ltocupacid dels bens afectats per ltexpropiacid =
destinada a l'ampliació del pati de jocs i a la contrucció dtunés áules de-
dicades a ensenyanga preesco-lar en el Co1.legi Nacional Francesc Barjau, =
als efectes i amb les conseqüéncies del que es noitrma en lrart. 52 de la Llei
de Expropiació Forgosa".

I'll.- Incoar expedient expropiatori en relació anb els terrenys afectats
pe1 Projecte drurbanitzacií dels carrers Sant ll,laurici, Sant Blai, Sant Llat
zer i altres, a fi i efecte de poder procedir a ltexecució de Ies correspol-
nents obres.

2.- FormuLar, a l'emparament del que disposa lrart. 135.2 de 1a Llei=
del Só1, en relació arnb l'árt. 197.2 dei seu Reglament de Gestió Urbanísti-
ca, als efectes i amb les conseqüdncies prévies en ltart. 17 de la tlei =
d'Expropiació Forgosa, la relaci6 de proietaris i descripció de bens i drets
afectats, pe1 projecte dturbanitzacií dels carrers Sant Blai, Sant Llatzer,
i Sant Maurici i altres, eu€ a contjnuació stespecifiquen, a l'objecte de =
que durant-el plag_de qurlze_dies comptats des de 1a insercció del correspo
nent am.¡nci en el Butlletí Oficial de la Província, qualsevol persona puguf
efectuar alrlegacions nitjangant escrit presentat,en el Registie General de
llAjuntanent, als efectes de subsanar possibles errors de resolució, apor -
tant , les dades oportunes per la seva rectificació, al fi del- qudl es troba
rá ltexpedient colrptet a üisposició de quants interessats ho sol.ticitin aT
Departament dtUrbanisme dr aquest Ajwrtarnent.

RELACIO DE PROPIETARIS BENS I DRETS AFESIATS.

FINCA 1.
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Propietari: Hereus de Joaquin Armany Casajuana.



Finca afectada: l fober
mes =

una planta pis de 79f70 metres quadrats, de fície i r¡n

gura quais rectangular, que llinda a1 Nort, ffib el carrer =
de Sant Maurici, al Sud, amb Lluís Rosas Sitges, a ltEst amb
Josep Guin6 LLa{o i a l'oest arnb José Llopis Baras.

FINCA N9 2.

Propietari: José Guino Llado.
Finca afectada: Terrenl'de figura quasi rectangular, amb una sl4)erfície re-

gistral de 6.800 pams quadrats, equivalents a 256 m2. l1in-
dants al Nort arnb el carrer de S. Máurici, al Sud, ainb car-
rer Pint6 Morell , d LtEst, amb reste de finca rnatriu i a =
ltOest amb Hereus de Joaquin Arimany Casajuana.

TINCA Ne 3"
Propietari: Angelina Sellares Rovira.
Finca afectada: Urbana, Casa composada de planta baixa assenyalada amb el =

nombre 72, deL carrer Sant i\4aurici, edificat sobre rm solar
de 159135 m2. llindant tot, al front, Ponent amb lresmentat
carrer; pe1 Nort arnb Flereus de Joaquin Arinany Casajuana, =
pel darrera, Est, db Juan Sala Serra; i al Sud arnb Maria =
Vila"

3.- Sol.licitar de1 Consell Executiu de la Generalitt de Catah-nrya, la
declaracid dturgéncia en lrocupaci6 dels bens afectats pel projecte drurba-
nitzaci1 esmentat en els anterior acords, als efectes i afirb les consequen -
cies regulades en lrart. 52 de la Llei d?Expropiaci6 Forgosatr.

Explicá els quatre dictamens e1 Sr. Puig, intervenint tanbé el Sr. Per
r¿lmon, qui es mostrá dfacord amb les propostes, es passá a una votació conl
junta essent aprovats per unanimitat.

DIgTAMfiN PROPOSA}TI APROVAR EL PROJECTE DE DISTRIBUCIO IN-

., Es va llegir e1 dictanen, en e1 qual es proposava ltadopcid de lracord
seguent:

trAprovar el projecte técnic referent a les obres de d.istribució inte -
rior planta baixa de lredifici ne 5 de la P1a9a Major, per instal.lar-hi =
les oficines dels Serveis Econbmics ltfunicipals, per ur pressupost de - -
9  . 737 .802  p t s "

- Va explicar e1 dictanen el Sr. Puig i el Sr. Marsal. Seguidarnent es po
sá a votació essent aprovat per unanimitat.

WITE. - TJRBANISI\4E: DICTAMENS PROPOSANT APROVAR EL PRO.]ECTE DE RETAURACIO DE
FIUS I PAJA

Es varen llegir els dictamens, en e1s quals es proposava l'adopció
dels acords següents:

I'Aprovar el projecte técnic referent a les obres de restauracid de 1a=
Torre Sobrerroca, per ut pressupost de 830.235 pts.".

Porció de terreny de 65119 mt. quadrats, afect{.t per
tura de1 carrer Enetrio Saz, rxra casa de plant{ baixa
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"Aprovar el projecte tBcnic -referent a 1es obres
quiosc modernista de la Plaga Fius i Pala, per un press
cent quarant-sis mi1 nou-centes vuitanta cinc pessetes"

492

ió del
un milio=

unnanfunitat.

FASE DEL PARC DE =

- Explica,ambdós dictamenso el sr. fuig, pregurtant-li bl sr. perramon,
si per part drUrbanj.sme es pensava portar a terme una. acció rnés ámplia en=
quant a la Torre Sobrerroca, i tanbé si era absolutament necessari fer una
inversió tan gran en e1 quiosc de La Plaga Fius i PaIa. A tot aixb el Sr.
Puig contestá, que en quant a1 prirner pwt, no és pas que sthagi desesti-
mat 1a possibilitat, ara no obstant ll.ádquisició dé les finques, con sigui
que estan ocupades, no implica que es puguin enderrocar; i en quant a1 

- 
=

quiosc digué que sthavia estirnat la proposta dels.Técnics de Restauraci6 =
total, i aI seu entendre no quedanra altra alternativa.

REalitzada votació ordinária i ratificant hs propostes foren aprovades
per uranimitat

NWE.- URBAi'{rsME:PROp0srA ApROVAR LES oBRES DE rA za. FASE pER A t*A REtrvtoDE

Es va lIegir 1a proposta, en 1a qual stadoptava el següent:

,'r'Aprovar el projecte técnic referent a les obres de la segona fase de
remodelació del Parc de la Piscina, per ur pressupost de cinc rnitions nou-
centes inil dues-centes setanta quatre pessetest'.

Es va reaLitzar votació ordinária essent aprovat per

DESE. - URBAII{ISME:
MTffid

PROPOSTA APROVAR Et REFORMAT DE LA fa"

Es va llegir la proposta dtadopció del següent acordl

ttAprovar el projecte tdcnic referent.al reforrnat de la 1a. fase de1 Parc
de la Piscina, sense increment del pressupost respecte del projecte, ja =
aprovat per aquest Plert.

Realltzada votacid ordinária i ratificant la proposta fou aprovat per=
unanimitat.

ONZE. - URBANTSMEI PROPOSTA APR0\LAR EL PRO,IECTE DE REF0RMA r MIILORA DE tA, =
ffi-TE-tnm.

,Es va llegir la proposta 1ladopci6 dels segiients acords:

rrAprovar el projecte elaborat pels Serveis Tdcnics }4unicipals, referent
a 1a Reutilització de la Casa de la Culla, anb un pressupost total de quinze
nilions tres-centes tientra-tres rnil qr.ratie-centes vuitáta-cinc pessetes, =
desglossat en 1es següents fases:

A) REconstnrccid de la teulada, amb r¡n pressupost de 1.499.906 pts.
B) Ampliació de la tanca, ffib un pressupost de 591.000 pts.
C) Adequació drexterior i reutilitzacií de la planta baixa arnb r-rr pres-

supost  de 6.471.913 pts .
D) Reutilítzaci1 de la resta de ltedifici i edificacions ¿rnexes amb un

pressupost  de 6.970"666 pts . "

Realitzada votació ordinária i ratificant Ia proposta fou aprovat per =
manirnitat.
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DorzÉ. - PROPOSTA APROVARPROJECTE DE l,A 2a. LA 1a ETAPA

Es va llegir 1á proposta, en la qual es proposaval e1

rrAprovar e1 projecte técnic referent a les obres la segona fase
banitzacid de 1a Plaga catalunya, p€r un pressupost de á.zg+.sí9 pts".

Realitzada votacid or,dinária fou aprovat per unanimitat.

TRETZE.- uRBANrS4l: PRoPosrA ApRovAR Et pRotECTE DE REESTRUCTURACTo r RENo-
ffic-ro-TE-l'

Es va llegir la pioposta d'adopció de ltacord següent;

rrAprovar el projecte técnic referent a la reestructuració i renovació
de l'enllt¡lenat púb1ic de diferents carrers de 1a Ciutat, per un pressupost
de  5 .028 .694  p ts . " .

. -Explicá e1 dictanen el Sr. Perez Picas , i a continuació es passá a vo-
tació essent aprovat per unanimitat.

cAToMÉ. - UB!ANIS!@-: PROPOSTA ApROVAR EL pRorEcrE DE REUTrLrrzACro DE tA =-.._

Es va L1egir la proposta dradopcid de lracord següent:

_ 
ItAprovar el-projecte elaborat pels Serveis Técnics lvlrnicipals, referent

a la ReutlIitzacií de 1a Casa dten Lluvia, arnb un pressupost tótal ds = = ==
12.000.000 pts., desglossat en les segtients fases:

A) Distr ibució interior de ltedif ici ,  amb un pressLrpost de 9.500.000'-
pessetes.

B) Dotació de nobiliari amb trn pressr:post de 2.500"000 pts'.'.
'-. ,' Defensá el .üi,ctanen el Sr. Puig, i a continuació es passá a votació, es
sent aprovat per unanimitat.

QUINZÉ.- [R¡ANI$4E: PRoPOsrA APROVAR EL PROJECTE DE tA za. FASE DE LES OBRES
DE-ffiiAcI

Es va llegir la proposta d'adopció de ltacord següent:

_ 
'lAnto¡ar e1 projegte elaborat pels Serveis Te'cnics lr{u:ricipals, referent

a La Za. fase de les obres de renovacid i millorarnent de 1es Cáses Lluís Ar-
g^emí, per ttn pressttpost total de 36.078.130 pts., desglossat en les següents
fases:

A) Renovaci6 d'edificis, ffib un pressupost de 12.864.994 pts.
, B) Urbanitzacid del carrer Lluís Argernl i adjacents, per ün pressupost
de  23 .213 .136  p ts ' t .

Feu defensa de1 dictamen e1 Sr. Puig, seguidament es posa a votaci6 =
la proposta, essent aprovat per unanfunitat.

\
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Es varen 1legir e1s
glient:

tres dictamens, en els quals es pr$posava el se-

"'ler. Aprovar el projecte d'obra ordinária elaborat peis Seryeis Te'c
nics lvft¡nicipals, referent a 1es obres de renovaci6 dels carrers del Casc=
Antic, draquesta Ciutat per un pressupost de 23.526.154 pts. desglossat -
en 1es següents fases:

a) Carrers Sobrerroca, Carme, Sant Miquel, Nou i Dr. Planas, amb rm
pressupost  de 22.375.832 pts .

b) Carrers Cap de1 Rec í 132 B, arnb unpressupost de 1.150.3021-- =
pessetes.

2on. Degut a Ltinterés ciutadá de ltesmentat projecte, aprovar la se
va exposici6 pública fins el dia 15 de l4aig d'enguany, publicant-se als l
nitjans locals de comunicáci6".

"1er. Aprovar el projecte dtobra ordinária, elaborat pels Serveis Téc
nics lvfrrnicipals, referent a ls obres de renovació dels carrers Born, i Pla
na de lr0n de1 Casc Antic dtaquesta Ciutat, per un pressupost total de --:
16 .408 .162  p t s .

26n.- Degut a ltinterés ciutadd de lresmentat projecte, aprovar la se
va exposició pública fins a1 dia 15 de Maig dtenguany publicant-se a1s mit
jans de comunicaci6 local".

'rler. Aprovar el projecte drobra ordinária, elaborat pesl Seweis Téc
nics llfrmicipals, referent a 1es obres de renovació dels carrers Vilanovar-
Urge1l i Sant Tomas, de1 Casc Antic draquesta Ciutat, p€r un pressupost to
ta1 de 11.796.950 pts .

Zon. Degut a lrinterés
va exposició pública fins el
jans locals de corrunicació't.

ciutadá de lfesmentat projecte, aprovar la se
dia 15 de Maig drenguany, publicant-se a1s nit

Després d't¡ta intervencid del Sr. Puig,cien defensa deb dictamens, i =
del Sr. Perramon, es procedf. a reatritzar votacid dels dictamens, essent
aprovats per unanimitat.

\
DISSETE. - IJRBANISME: DICTAIT4EN PR0POSAI{I APR0VAR LA }4ODIFICACIO DE tA, PRESTA

m-IrÓfRA

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

rr'ler. Aprovar la rnodificació de la prestaci6 drobra contractada de re-
novació de serveis dels carrers tMontsec, Picancel, Itfcntealegre i dtaltres,
del Barri Mi6n-Puigberenguer", consistent en substitucid de1 tipus de bara-
na de barrots horitzontals previst en el pressupost aprovat a rao de 1.800-
pessetes il.l., per un tipus de barana de barrots verticals fixat a rao de =
2.70A pts/m.l. d'acord anb el projecte técnic i nemória valorada que stad -
junta a1 present"

2on. Aprovar el preu unitari contradictori del nou tipus de barana fi
xat en 2.700 pts./m.l., confirmat pel adjudicatari de ltobra, Bnpresa Consl
tructora Subirana Casas S.A., de data 8 de Gener de 1982, incrementan el =
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pressupost de lrobra adjudicada en 305.100 pts. a rao 900 pts. per cada
rn.l. dels 359 m.1. de barana previstos en el pressr-post lrobra aprovat=
en sessid plenária der Ze de iuny-á" lgig,-e'á;;á-ñb-l;;t;.-l+,¡ ber ne-
glarnent de Contractació de les lgryglq.ions Locals, Fixánt garantia conple
nentária de 12"204 pts. (4r" de 305-.100 pts. d' incrément).

5. Facultar a 1-tAlcaldia per a la signatura de 1a doctunentació neces-
saiia per la cornplimentació de 1'expedientt'.

Realitzada votació ordinária i ratificant 1a proposta fou E>rovat e1=-
dictarnen per unanimitat.

\
DIWITE. - TJRBAI,IISME: DICTAII'IEN PROPOSANT APROVAR I\'X]DIFICACIO PRO]ECIE TECNIC

T-FRESKIo

Es va llegir e1 dictamen, en el qual es propos.ava e1 següent:

, "1er. Aprovar els anidaments i pressupostos técnics nodificats adjunts
al-pre_sent, gue ascendeixen a 1.897.935 pts. i  a 5.537.399 pts. corresponent
a la fase A i a la fase B, respectivament de1 desglossat (aprovat e1 4:11--
81), de1 projecte dtadecentament i arnpliació del Consefvatoii tr,tunicipal de=
It{úsica aprovat en sessió plen}ria de1 7 dtOctubre de 1981.,

- Z-on, Aprovar 1a nodificació de 1a prestació drobra contractad.a per =
acord de la C.U.p. del 11 de novembre de-1981, corresponent aI projecte d'a
decentament i utilitzaci1 del Zon pis del Conservatoir ¡nnicipai dó luffisica,
fase A del desglossat aprovat en sessid del 4 de novembre de 19S1, de con -
formitat amb ltestat dtanidaments i pressupostos nodificats que staprova per
lranterior acord, incrementant el pressupost adjudicat de 1.518.141-pts. én
lrn 10t56 % equivalent a 157.278 pessetes, dracord amb e1s preus contradicto
ris que stadjuntan conformats per ltadjudicatari, J. FARRE-VIIAI'{OVA, en dal
ta 11 de l'{arg de 1982, en aplicació de ltart" 54 deL Reglament de Contrac -
taci6 de les Corporacions Locals, resultant tm pressupost contractat de ---
1  . 675 .41  9  p t s .

Ser. Aprovar la modificacid de 1a prestació dlobra contractada per =
acord de la C.M.P. del 11 de novembre de 1981, corresponent al projecte dtan
pliacid del Conservatori Mrnicipal de Misica, fase B del desglossarnent apro
vat en sessió del 4 de novembre de 1981, de conformitat anb ltestat d'amidá
ments i pressupostos modificats que slaprova,per lranterior acord, increneñ
tant el pressupost adjudicat de 4"478.754 pts, en un 10'98 %, equivalent aI
491.416 pts" dracord amb els preus contradictoris que stadjunten conformats
per lradjudicatari J. FARRE VIL.{\IOVA, en data del 11 de maig de 1982, en =
aplicació de ltart" 54 de1 Reglament de Contractacid de les Corporacions Lo
cals, resultant un pressupost contractat de 4.970.170 pts.

4rt. Facultar al Sr. Alcalde, per a la signatura d.els docr.rnents neces-
saris per a la complimentacid, de ltexpedient".

Intervingué e1 Sr. Garriga Caro, de CC*UCD, manifestant que stabstin -
dria en 1a votaci6*

Realitzada votació . ordinária, fou aprovat amb les abstencions de CC -
ucD (3) .
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DINOVE. - ESPORTS I

B

Es varen llegir els
desl acords segtients:

'Aprovar e1 projecte
poliesportiva del Col.legi
1 .321 .743 pts . "  .

DICTAIVIENS PROPOSANT L' IO DELS SEGi}ENIS

''FRANICESC

tres dictamens, en els quals 
",b 

ptoposava 1r adopció

tOcnic referent a 1es obres de reforma de la pista
Nacional Francesc Barjau, per un pressupost de==

I'Aprovar el projecte técnic referent a ltil.h¡ninació dels patis dels=
Col.legi Bages, Anselm Cabanes, i Francesc Barjau, per un pressupost de -.-
2  .888  .252  p ts . "  .

"AProvar el projecte tdcnic referent a les obres drinstal.lació de I'ai
gna calenta en e1s vestuaris del Congost, per rxl pressupost de 832.144 pts'L

_ Després de dues intervencións dels Srs. GarrigaRóviraiPerramon, es pa:
sá a realitzar votació dels tres dictamens, essent aprovats per rrnanírnitat.-
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