
ACTA DE LA  SESSIÓ DEL  PLE MUNICI

7  DE JUL IOL  DE 1982
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A la Casa Consistorial de la Ciutat de lrh.nresa, i quan c1nc m]-
nuts de les vuit del vespre del dia set de Ju1io1 de nil noul-cents vuitanta=
dos, es renueixen sota la Presidéncia de 1'fl.lustríssirn Sr.lA1ca1de, els se
nyors esmentats abans, a l'objecte de celebrar sessió ordinátia del Ple M.lrrf

dues últfunes sessions,

figurats en lrOrdre de=
a continuació es rela-

cipa1.

Obert lracte es passá a aprovar les actes de 1es
tant en castellá com en catalá.

A continuació, es'procedí a tractar dels temes
Convocato*ria, resolent-se tots e11s en els termes que
c].onen:

PRIMER. - QilssrroNs pnfi¡rss.

El Sr. A1ca1de, es nanifestá en els següents termes: com sigui que la =
Secretária Habilitada, l'{aria-Angels Clotetr-és segurament ttúttirn Ple que fa,
ja que el proper dia quinze, prendrá possessió e1 nou Secretari General, de
signat enl propietat, jo voldria en nom de 1a Corporació que constés en aótal
la nostra felicitacid a el1a, por la funci6 que ha desenvolupat durant 1'any
el qlre aproTirnadanent, ha exerlit el cárrec;rnolt nés si tenim en compte que=
el cárrec 1i va yenil de cop i volta, i e1la ha fet ltirnpossible per-estar a
ltaltura de 1a missió que se 1i ha encomenat; jo sé que seguirb tieballant =
amb 1a nateixa dedicació i entusiasme que ho ha fet fins aia, i acabá reite-
rant constés en acta, la nés efusiva felicitaci6 de la Presidéncia a la Se -
cretária que subscriu.

SEGON. - PRESIDENCIA:PROPOSTA REFERENT A SUSPENSIÓ DEL PLE ORDIMRI CORRESPO
NHm-mlmS DffiSR

E1 Sr. Alcalde, i cory ja vd essent tradicional, proposá la suspensió =
del Ple ordinari 9e1 nes drAgost, i fixá La data del 8 dé Setenbre iler a 1a=
celebració de1 próxim Ple. La proposta fou aprovada per r.¡naniamitat.

PRESIDÉNICIA: PROPOSTA REFERENT A AI\4PLIACTÓ NET TERMINI PER A LA RE-
D¡íCT-TE-T{

PRESIDñ{CIA: PROPOSTA REFERENI A APROVACTÓ CNWT DE DESTI I DE LES =

TERCER. -

.. Es va llegir ltesmentat dictanen, en el qual es proposava ltadopció de1
seguent acord:

"Ampliar, per un plag de dos mesos, e1 període de redacció de la precep
tiva Menbria de ltestudi del servei de Ponpes Fúnebres, en trárnit de ni¡nicil
paTització. Dracord amb el que disposa ltart. 58 del Reglarnent de Serveis de
1es Corporacions Locals".

Realitzada votaci6 ordinária sobre la proposta, fou aprovada per rnani-
nitat.

QUART.-

DEL '
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Es llegiren ambdds dictfunens, en els quals es proposava el següent:



"1er. Canviar el destí i les consignacions que figuren
article 1, concepte 1, Partida S, Rúbriéa "Per a ltexeéució

el capitol VI;'
les ohres drur

8.420 .016  p ts

8 .521 .482  p ts

ConSignació

banització en la prolongació del carrer Séquia i dels carrer! A i B que cir:
cunden el Col.legi Nacional Mixte re 2, denominat Bages'r'de lrEstat de Despe-
ses del Prressupost Extraordinari, aprovat per aquest Ajrmtanent en sessió ple
naria de 27 de Desembre de 1972, i definitivament per ltExcm. Sr. Ministre =-
dtHisenda per Ordre de 10 de novembre de 1973, pels conceptes i quantitats que
a continuació sr indiquen:

CaÉ. Aft. Part.

I  1e r .  1

Baixe.s pér cq.rrvi de deStí

Rúbrica pressupostária Consignagi6

VI  le r .  2

Gratificacions a1 Secretari, Interven
tor i Dipositari dtaquest Ajr.rntamenti
i al Servei Provincial d'Inspecció i=
Assessorament de les Corporations Lo-
cals
Per a constmir r¡n edifici en la P1a-
ga },lajor, part del qual es destinb a
Mercat i la resta a dependéncies mt¡ri
cipals
Per a lrexecucid obres urbanitzacid =
en prolongació carrer Séquia i carrers
A i B que circr.mden el Col.legi Nacio
nal Mixte ne 2, anomenat ntBages"

Altes pe.r cánvi de.destí

Rúbrica pres supo stária

43.046 pts

W 1er .  3
58.420 p ts .

Cap. Ait; Páit.

W 1e r  4 Per a lrexecució del projecte de cons-
trucci6 dtoficines dels serveis' econó-
mics draquest Ajuntarnent 8.521 .482 pts.

]9]*============l=========l=l3l=133=!ll
Zon. Sol.licitar de1 Banc de Crédit Local d'Espanya el canvi o substitu

ci6 del ramenent de 8.407.220 pts. del préstec atorgat'per a la financiacifiI
del^Pressupost- extraordinari aprovat pei aquest Ajuntambnt en sessid plenária
de 27 de Desemblg qe 197-2, per a ser áestinat a liexecució del projecte de =
construcció drOficines dels serveis econbmics rm;nicipals, en f té¿iiici de la
Plaga lvlajor, propietat dt aquest Ajuntarnent.

3er. Facultar al Sr. Alcalde, per a 1a firma dels docr.ments que siguin=
precisostt.

rrAprovar lrexpedient de rnodificació de crédtis ne 2 en el Pressuoost Ex
traordjnair p9r a construir un edifici en la Plaga dels lr¡lartirs, avui^ anonel
nada Plaga l{ajor, destinat parcialment a Mercat í la resta a depend.éncies mu
nicipals, i per a les obres dturbanitzaci1 dels carrers que circtnnden el CoI-
legi Nacional Mixte Bases. aprovat per Ordre de lrExcm. dr. Ministre d'Hisen
da de data 10 de Novenbre de- 1975, segons el següent detall:
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Augnents, per crédit extraordinari o Habilitació per
jecte dé consirücci 

'd'

Cap. Art. Part.

V] 1e r .

I  1e r .  1

W 1er .  2

W 1e r .3

ESTAT DE DESPESES

RúbriEa pressupostária

Per a ltexecucio de1 =
projecte de construc .
ci6 droficines dels ser
veis económics draquesT
Ajuntament

5?0

a lrexecució del pro
t Ajuntanent:

Cred. inici.  Pres. Cred.

"  8 .521 .48

tsaixes Créd. defi

43;046

58 .420 36.642.908

8.420.016 31  .310 .8s4

RECURSOS QUE S|',UTIIITZEN

Baixes per tranSferéncia de cfédils

94É.Ar1;Part. Rúbri.cá pressup.

Gratificacions al Se
cretari, Intervtor f
Dipositari dtaquest=
Ajuntament i al Ser-
vei Provinoial dr Ins
peccid i Assessoran6nt
de les Corporacions=
Locals.
Per a construir un =
edifici en la P4vlajor
part del qual es des-
tina a Mercat i la =
resta a dependéncies
nunicipals

Cred. Pressup., una
vegada realitzat eI
ler. suplement de =
credit autoritzat =
per O.M. Hisenda de
26-9 -7s

80.71  0

36 "701 .328
Per a l'execució obres
urbanítzaci6 e:r prolon
gaci6 carrer Séqüia il
ca r re r sA iBquec i r
qmtden e1 Col.legi Ná
cional Mixte fle 2, =
anomenat ffBages't. 39.730.870

T0TATS 7,6 .512.908 8 .512.482 67 .991.426
==============================================

Realitzada votació ordinbria dels dos dictamens, foren aprovats per unani
nitat.

CINQUE.- URtsAI{ISIVq: DICIAI\4EN PROPOSAI'{T APROIVAR Et PBOJECTE DTOBRA- C0},tpLEI\m[T¡.-
ffi-mrs
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Es 11egí lresmentat dictanen, en el qual es proposava el seggent:



'rAprovar el projecte d'obres corplementáries,

longació dtr¡r tram del carrer Callús, respecte al proj
de seryeis de:varis carrers de la Barriada Mion lZa. f
supost  de 597.590 pts . " .

5?1

'-.-r*.1,!,"1'

istents en la pro

de renovació=
anrb tm Dres -

Realitzada votació ordiná:iia fou aorovat el dict¿rmen Der

SISE. - URBANISI4E : DICTAIIEN PROPOSAI,IT IRIR TERREM A}4B DESTI A LIEru-
MTEI
TRES.

Es va llegir ltesmentat dictamen en
dels següents acords:

e1 q.nl es proposava lradopció=

It1. Comprar amb destí a lrexecucid del "Projecte dturbanitzaci6 dels
carrers Sant Llátzer, Sant Jaume, Sant Blai, i d'altres de1 municipi de=
It{anresarl, aprovat en sessió rmrnicipal de data 18 dtabril de 1977, en con
cepte dtindenrritzacií per l'art. 121 de 1a Llei d'Expropiacid Forgosa, =
un terreny de 46197 rn2. de superfície en el que existeix garatge de plag
ta baixa de 46137 m2., afectat per ltobertura de1 carrer de1 Pintor Mo I
rell i assenyalat aÍrb el ne 22 en el projecte técnic d'afectacions que =
stincloeixen en la docunentaci6 del projecte dturbanització esmentat, a=
segregar de 1a finca inscrita a nom áe Í,ere Ferrer Cmells per un preu =
global de 350.471 pts., d'acord anb les següents dades certificades pel=
Registrador de la Propietat del Partit de l\,tranresa:

'Finca ne 6534

Inscripció 5a., volun 1061, llibre 287 de l,{anresa fsI 240 volt.
Descripció física: Casa situada al carrer Sant lt4aurici n9 72, composada=

de baixos i rm pis, eue medeix set metres per tretze=
de fons, edificáda sobre una porció de terieny de ca-
buda de 8381'142 m2. dels que corresponen 9"1 m2. a 1te
difici i 1a resta a1 pati.

Lftnits: dreta, oest amb'terreny dten Baldomero Guin6 Burgés.
esquerra, est, amb carp¡ dren Lluis Concustell
sud, amb camp dren Salvador Carrid
nord, arnb eI carrer Sant lt¡laurici.

Titol: Per heréncia de1 seu pare en I'{anuel Ferrer Vilanasana.

La finca esta exenta de cárregues, que puguin afectar ltefectivitat
del destí a que sradscriu".

Atesa Ia vaToracií de l'arquitecte m::ricipal de 350.485 pts. dra -
cord amb f infonne que s'adjunta.

2.= DecTarar que la finca descrita és ltúnica que actr.ralment interes
sa a aquest ajtmtament, i per tant declarar Ltexcepció de licitació dta--
cord amb ltart. 41 páragraf 2on. de1 Reglanent de C0ntractacid de les =
Corporacions Locals i art. 117.1 del Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octtüre,
per no ésser possible promoure 1a concurréncia en ltoferta per 1'existe4
cia, en aquest cas, drun únic posseidor que és en Pere Ferrér Cme11s. 

-

3.' Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tots els docu -
ments que es requereixi per lrexacte.complirnent del que stha acordatll;

Realitzada votació fou aprovat per unanimitat.
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SETE. - URBA}IISME : DICTAMEN PROPOSA}{T IRIR
M-DE[PRffiT

57 2

AMB DESTI A LI Ere

proposava lfadopcióEs va llegir l'esmentat dictanen en el qual
dels següents ácords:

"'ler. Comprar amb destí a ltexecució del projecte drurbanitzacií =
de renovacid de serveis dels carrers Montsec, Picancel, Ir4rntealegre i
draltres de la Barriada Mion, aprovat definitivarnent el dia8 de maig de
1979, un terreny de 90 n2. i un terreny de 160 m2. a segregar respecti-
vament de les finques situades al Passatge Sta. Teresa, piopietat de =
Montserrat cecchini Torrens, d'acord anrb el gráfic que s'adjunta i de =
conformiat alrb la següent descripció registral de les dues finques de =
les que es segregaran els terrenys, obtinguda per certificació expedida
pel Registrador de la Propietat del Partit de l\4anresa:

Finca ne 10864 volu'n 1048, llibre 281 de tr'tranresa, foli 53, inscripció=
primera.

Descripció flsica: Terreny constitutiu de 1es parcel.les nfuneros 9 del=
P1ánol n"2, suscrit pels atorgants de superfície des
prés d'una segregacid, 215t25 m2.

Lfunits: sud, carrer Barcelona, avui-amb proció segregada i venuda a en=
[lanuel Caro Carmona.
nord, passadís en projeccte.
est, carrer n2 TZ
oe-st, parcel.la ne 8 adjudicada aL Sr. Joaquirn Cecchini.

Títol: heréncia intestada del seu pare en Josep Cechini So1a.

Finca nel0866: \ioh.rn 1048, l l ibre 281 de lhnresa,fol i  61, inscripci6 1a.
Descripció física: Terrgny constitutiu per les parcel.les 29, 30, 31, =

32 i 33, de1 plánol nfunero 2, subscrit pels atorgants de 1092'1
metres quadrats.

Límits: sud, passadís en projecte.
nord, amb la séquia de l\,tranresa.
est, carrer 272
oest, parcel.les 28 i 34 que sradjudiquen a la Sra. Concepció =
Cecchini.

Tltol: heréncia intestada del seu pare en Josep Cecchini So1a.

Les dues finqeus estan exentes de cárregues, que puguin afectar =
ltefectivitat del destí a que sradscriuen.

Pel preu conformat per lfarquitecte rmmicipal 1.106.163 pts. (segons
informe que stadjunta) .

2. Declarar que 1es finques descrites Són les úniques que actual -
ment interessen a aquest Ajir:rtarnent i per tant declarar 1'excepci6 de =
licitacid d'acord amb ltart 117.1 del Reial Decret 3046/77 de 6 d'Octu-
bre, per no ésser possible pronoure la concurréncia en lroferta per ' =

1t"*Ht-"tgia, en aquest cas, drun únic posseidor que és na lvbntserrat =
Cecchini Torrens.

3. Facultar a1 Sr. Alcalde per a la signatura de tots els docr¡nents
que calgui".
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5?3

Realitzada votáció ordinária, el dictamen fou per unanimitat.

WITÉ.- UR¡ANISME: DICTÁMENS PROPoSANT AD]IIDICACIÓ DE OBRA DE RENOVACIÓ O

RERS.

t!1. Declarar ltexcepció de licitacid per raó de la quantia d'acord amb=
ltart. +17;1 punt 4. del R.D.Llei ns 3946/77 de 6 dtOctubre, amb concordán-
cia amb la Llei 40/81 i ordre de 12/11/1981, p€r a la contractaci6 de les =
obres de renovació o:restauració dels carrers Carme, Sobrerroca, Sant Miquel,
Nou, Dr. Planes, Cap del Rec i 132 B, en 1a fase "B" de l'obra d'irnrersi6: =
Carrer Sartt Miquel, dracord amb e1 desglossat i nodificació del pressupost =
del projecte (aprovat en sessió del 50 de juny de 1982), i atés f informe =
tecnic de 6 de Juliol de 1982, i adjudicar-los-hi a lrernpresa "Constmcciones
y Contratas, S.A.", per u:r pressupost de 11.105.498 pts. per a ser la seva =
oferta la més aventatjosa per a ltAjr.mtament de 1es requerides dracord anb =
l rar t ic le  117-Z de 1 'esmentat  RD-Lle i .

Zon. Aprovar les condicions particulars económico-administratives i =
técnic-facultatives, que regiran 1á contractació de 1es obres de renovació o
restauració dels carrers carme, Sobreerroca, Sant Miquel, Nou, Dr. Planes, =
Cap del Rec i 132 B en 1a f,ase "8", de lrobra dtimrersions: carrer Sant Mi -
quel, fixant una garantia definitiva de 444.220 pts., d'acord amb el plec de
condicions tipus aprovat, establint-se com a data d'iniici de les obrés el ="'
dia 12 de Ju]'iol de 1982.

5er. Facultar a lfAlcalde per a la signatura de la docrmentaci6 neces-
sária per a 1a cornplirnentació de- ltexpedient".

"'ler. Declarar ltexcepcid de licitació per raó de la qruntia dtacord =
arnb lrart. 117-1 punt 4. de1 R.D.Llei ne 3046/77, de 6 dtoctubre, amb concor
dáncia a¡nb 1a llei 40/81, i ordre de 12/11/81, p€r la contractacíd de les ;
obres de renovació o restauraci6 dels carrers Cárne, Sobrerroca, Sant Miquel,
Nou, Dr. Planes, cap de1 Rec, i  132 B, en la Fase'w'de ltobfa d' inversió =
Sobferroca, Carme, Nou, Dr. Planas, Cap del Rec, i 132 B, dracord amb el des
glossat i nodifiació del pressupost del projecte (aprovat en sessió del 30 T,
de Jtrryde 1-982) i atés lrinfonne técnic de 6 de Juliol de 1982, i adjudi -
car-les-hi a lrernpresa ttConstruccions i Contratas, S.A.t', p€r trn pressupost=
de 11 .9-341886 pts. per 1a seva oferta ser la rnés áventatjola per á ltAjinta-
ment, de les requerides dtacord anb l lart.  117-2 de l 'esmentat R.D.LIei,

Zon. Aprovar les condicions particulars econórnico-administratives i =
técnic-facultatives, que regiran la contractacid de les obres de renovació =
o restauració dels carrers caarme, Sobrerroca, Sant Miquel, Nou, Dr. Planes,
Cap de1 Rec, i 132 B, en la fase "A" de l'obra d.inversió Sobrerroca, Carme,
Nou, Dr. Planes, Cap de1 Rec, i 132 B, fixant una garantia definitiva de .--
477.395 Pts., dracord anb el plec de condicions tipus arpovat, establint-se=
com a data drinici de 1es obres el dia 12 de Juliol de 1982-"

Ser. Facultar a ltAlcalde per a la sigrntura de la docr.unentació necessá
ria per a 1a complinentació de ltexpedientt'.

rr1er. Declarar lrexpeció de licitacid per raó de la quantia dtacord amb
llart. 117--1 punt 4. de1 R.D.Llei ns 3046/77 de 6 dtoctubre, amb concordán-
cia anb la Llei 40/81- i ordre de 12/11/81, per 1a contractació de les obres
de renovacid o restauració dels carrers Born i Plana de l'Om en la part dto-
bra d'inversió d'acord amb e1 desglossat i nxrdificació de1 pressupolt del =
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projecte (aprovat en sessió del 30 de juny de 1982), i a técnic
i Con-de 6 de Juliol de 1982, i adjudicar-los-hi a l'enpresa '

tractes, S.A." per un pressupost de 16.057.647 pts. per seva oferta =
amb 1tar t .  =la nés ventatjosa per a l?Ajuntament de 1es requerides

117-2 de l resmentat  R.D.L le i .

Z-on. Aprovar les condicions particulars econbmico-admd-nistratives,
técnico-facultatives, clue regiranla contractació de les obres de renovacid
o restauració dels carrers Born i Plana de ltOm, en la part dtobra d'imrer -
si6, fixant una garantia definitiva de 642.3061- pts. dracord amb el plec de
condicions t ipus aprovat, establint-se com adata drinici de 1es obres e1,=
dia 12-  de ju l io l  de 1982.

Ser. Facultar a ltAlcalde per a la signatura de la doculentació neces -
sária per a la complimentació dé t'e4pedieñt".

rt'ler. Encarregar la direcci6 facultativa'd tArquitecte Técnic de ltexé
cuci6 de llobra que comprenen els dos projectes tbcnics aprovats en sessió I
de 28 dtabt¡il de 1982, denominats: 'tRenovacid o restauracid dels carrers Born
i Plana de ltom, del casc antic" i "Renovació o restauració dels carrers So -
brerroca, Carme;' Sant Miquel, Nou, Dr. Planes, Cap del Rec i 132-8 del Casc =
Anticrr, d l tArquitecte Técnic, Alfredo Gilaberte Fortea, D.N.I. 73.177.031, =
per uns honoraris del 1 t20eo del pressupost dtexecuci6 naterial fixats en els
projectes referits, determinant-se que-dits honoraris srabonaran contra certi
ficacid drobra executada, prévia la seva aprovació. LiArquitecte iFécnic rea -
litzara, les seves ftmcióni sota la direcció técnica d.e-i'arquitecte munici -
pa1 en Jordi Ludevid.

2on. Facultar a lrAlcalde per a la signatura de la documentació necessb.
ria per a la complimentació de ltexpedienttt.

Els dictánens que precedeixen, foren llegits conjuntament, i seguidament
e¡ procedí aLa seva defensa per part del-Sr. &ig, el qual coment? la"lnpor
táncia i conplexitat d'aquestés obres, i explicá lá pfanificació a que s'ha-
via arribat amb la rer.¡nió conjunta que sthaüia fet eñtre els veins afectats,
Camara de Conerg, Llnió de Botiguers i Associació de Véins. A continuaóió es=
referí a la primerapart d'execució de les obres, eu€ acabaria pels voltarrs =
de la neitat de1 mes de Setenibre, i llavors la segona part de les obres: car
rer del carme, Nou, Dr. Planes etc. suposo, digué, que per tots és evident r-
e1 transtorn circulatori que produiran aquestes obres, Stha preparat i es dis
tribuirá entre tots e1s veihs-afectats i rodalies l'eiquema áe ia circulaciól
i detallá aquest pláno1 circulatori. Explicá també, 1es zones de cárrega i =
descbrreg-a_pfevistes, tant per les mateixes obres com pels comergos del bar-
ri, i acabá demanant que es reduis a1 minim indispensable la utllització de=
vehicles per aquest sector afectat.

El Sr. N'trartinez, emrncib 1a seva abstenció, en nom del PSUC, amb la vo:
taci6 draquests.dictárnens, pel desacord que ja varen nanifestar en 1a roda =
de premsa feta dies enrera.

El Sr. Perramón, preguntá el perqué del nomenament dtarquitecte técnic,
essent contestada la preguna per part del Sr. Puig.

Realitzada votació conjunta dels quatre dictárnens, foren aprovats aÍrb =
lrabstenció del grup municipal de1 PSUC (4).

S
td
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.. Es llegí_l'esmentat dictamen, en e1 qual es p
seguents acords:

lradonció dels

"1er. Declarar lrexcepcid de licitació per rao de la quantia dracord
amb ltart. 117-1 punt 4. del R.D.Llei 3A46/77 de 6 dtOctubre, amb concor-
dftrcia amb la Llei 40/81, i ordre de 12/11/1981, p€r a la contractació de
les obres-de reutilitzacií de la Casa de la Culla (fase C), desglossat =
aprovat juntanent anb el projecte técnic en sessid plenária del dia 28 =
drAbril de 1982, i adjudicar-los-hi a l¡empresa "Construccions J. Farre =
Vilanova" (Passeig de Pere III, 18, 1er, 6a) per ult pressupost de -
6.471.913 pts. per ser la seva oferta Ia mes ventatjosa per a ltAjr.rntament
de 1es requerides dtacord anb lrart. 117-2 de ltesmentat R.D.Llei.

Zon. Aprovar les condicions particulars econbmico-adrninistratives i
técnico-facultatives, qeu regiran la contractacid de les obres de Reuülit
zaci6 de 1a Casa de la Culla (Fase C), fixan una garantia definitiva de l
258.876 pts. dracord anb el plec de condicionstipus aprovat.

5er. Facultar a lrA1calde per a 1a signatura de la docunentació ne-
cessiria per a la coinplirnentació-de lrexpedlent".

Explicá el dictanen el Sr. Puig, I el Sr. Perramon, manifestá que=
srabstindria en la votació perque no considerava iasignificant la diferén
cia entre les propostes econdrniques de les empreses interesades. Realitzá
da votació ordináiia fou aprovat amb l'abstenlió del PSAN.

DESE. - SANIITAT I ASSISTENCIA SOCIAT: PROPOSTA REFERENT A SOL.LICITAR DE *

Es l1egl el dictanen en e1 qual es proposava el segiient:

'tSol.licitar de la Generalitat de Catalunya, Departament de Sanitat i
Assisténcia Social, la quantitat de 6.043.Stt irts. eñ concepte drad.juda per
a cobrir les despeses de1 cost brut dels professionals que composen ltequip
complert de 2 Serveis Socials de Base, dlacord amb le que disposa ltordre=-
de 24 de lvlaig de 1982, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalurrya ne
231 de 1 1 de Juny de .1982".

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictamen Der rmaninitat.

ESPORTS I JOVENTI]T: DICTAMENS PROPOSANT ADIIIDICAR LES OBRES=
t

Es llegiren e1s dictarnens en els quals es proposava ltadopció dels se
gü'ents acords:

"1er. Declarar llexcepció de licitació per rao de 1a quantia dracord=
amb l lart.  117-1 punt 4rt. del R.D.Llei n2 3046/77 de 6 d'Octubre, en con-
cordáncia anb 1a Lfei +O/91 i ordre de12/11/81, per a la contraciaci6 de=
les obres drenllunenat dels patis dels Col.legis Bages, Anseln Cabanes, i=
Francesc Barjau, dracord. amb e1 projecte técnic aprovat en sessid plenária
de 28 drAbril de 1982, i adjudicarlos-hi a l'ernpresa COMESA (Avda. Tudela,

o f a
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ser la
dr acord

5?6

oferta la mes
1 ra r t .  117 -2

nistratives i
dt enlltrnenat

l,u

ne 6), per r.rrr pressupost de 2.107.050 pts. per
ventatjosa per a lrAjuntament de les requerides
de 1' esmentat R.D.Llei.

2on. Aprovar les condicions particulars economico-
te'cnico-facültatives que regiranü contractacid de les
dels patis dels Col.legis Bages, Anselm Cabanes i Francesc
una garantia definitiva de 84.282 pts.

Barjau, fixant

3er. Facultar a lrAlcaldia per a 1a sigrratura de 1a docunentació ne-
cessária per a 1a conplimentació de ltexpedient".

"1er. Declarar ltexcepció de licitacií per rao de la quantia d'acord
anb ltart.  117-1 punt 4rt. del R.D.Llei ne 3046/77 de 6 dtOctubre, en con
cordáncia anib la Ltei +O/tl, i ordre del 12/11/81, p€r a 1a contractaci6l
de les obres de reforma pista poliesportiva Col.1egi Francesc Barjau, dra
cord anb le projecte técnic aprovat en sessid plenária de 28 d'Abril de =
1982, i adjudicar-los-hi a lrempresa "Constnrccions Bages, S.A." (Mrra11a
de1 Canne ne 14)rper ul pressupost de 1.207.925 pts., p€r ser la seva lto
ferta més ventatjosa per a ltAjuntanent de les requerides d'acord anib ;
1 !a r t .  117 -Z  de  1 !esmen ta t  R .D .L le i .

. 2on. Aprovar les condicions particulars econürnico-adrninistratives i
tecnico=facultatives que regiran la contractació de les obres de reforma=
{e_la pista poliesportiva de1 Col.legi Francesc Barjau, fixant rlna garantia
definit iva de 48.517 pts

5er. Facultar a lrAlcaldia per a la signatura de la documentació ne
cessD.ria per a la complimentació de ltexpediénttt

'r1er. Declarar lrexcepció de licitacid per rao de 1a quantia dlacord
anb lrart. 117-1 punt 4rt. del R.D.Llei ng 3046/77 de 6 drOctubre, en con-
cordáncia amb la Ltei +O/at, i ordre de 12/11/91, per a 1a contraótació de
les obres d!instalació_dtaigua calenta en els vestuaris del Congost, dra -
cord anb el projecte técnic aprovat en sessió plenária de 28 d'Abril de =
1982, i adjudicar,--1os-hi a ltempresari Xavier Ferrer Nogués (San Andres no
6), per unpresupost de 775.618 pts., per ser la seva ofertaLa més ventat
josa per ltAjr.ntanent de les requerides d?acord amb ltart. 117-2 de ltes .
mentat R.D.Llei.

2on. Aprovar les condicions particulars econónico-adrninistratives i
t&nico-facuitatives que regiran 1á contractaci6 de les obres drinstal.la-
ció draigua calenta en e1s vestuaris del Congost, fixant r.ma garantia de-
f init iva de 51.024 pts.

. 3er. Facultar a lrAlcaldia per a la signatura de 1a doqnnentació ne
cessa'ria per a la cornplimentacid db l,expedieñtt'.

Realitzada votaci6 ordinlj-ra d.els tres dictarnens conjtntament, foren
aprovats per unanimitati

DOTZE.: TREBATL I FOMENT: DI TAMEN PROPOSAI'{T I'APRCNNACIO DEL PROJECIE D'O-
ffi

,. Es llegl lfesmentat dictanen en el qual es proposava ltadopció dels =
seguents acords:
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"Aprovar el projecte dfobra ordinlria del Camping dei , a
fí de dotar a aquestes instal.lacions rmrnicipals dels se 15 necessaTrs=

n f c  I tper al seu desenvolupament, per un pressupost de 71.410.1

Explicá aquest projecte el Sr. Francesc Canal, in
e1 Sr. Fuentes, eui denaná que se li aclarís el perque

enint després =
les diferelncies

Li contestá el Sr. Cairal, argurnentant que el primer prójecte no contenia=
tots e1s requisits indispensables per fer un carnping de la categoria del=
que 9s presentava, perque en aque11 cas es tractava drun avantprojecte; i
acabá dient que piolurant l'ajrist de preus que s'havia de mirai, éf ca:ir -
ping podria sortir al voltant dels 50 nilions.

El Sr. Perramon, en la seva intervencid digué, en síntesi, que dubta
va que anb el Pressupost de ltAjuntament de lvlanresa, es pogués permetre =
el ltlxe dlanar a la instal.lació d'un camping d'aquestes característiques,
i encara que en aquests moments no sranava a decidir la consignació dels=
diners, la seva posicid seria ltabstenció, tenint en compte que hi ha ne-
cessitats més urgents a 1a Ciutat.

El Sr. lvlarsal intervingué per explicar Ia faLta dterperiéncia que =
existia arreu del nostre País, en quant a la instal.lació de canpings dta
questes caracteristiques, i per tant les primeres xifres que es donaren =
eren un sirnpledIcul, ni tan-sols un avantprojecte; i a continuació com -
pará el pressupost dtaquest camping amb dtaltres de 1a platja que sobre -
passaven els dos-cents milions de pessetes, constniits recentment i sal -
vant evidenttnent, les diferéncies entre l'un i els altres. Digué que falta
ven rr:l estudi econóinic del nateniment del camping i 1a seva capacitat que-
pugui tenir de finangar el propi manteniment i eLs interessos del crédit=
corresponent a l tamortitzacií.

El Sr. Fuentes, precissá que, si bé ara votarien que sí, es reserva=
ven en el futur la seva posici6.

Intervingueren per ú1tfun el Sr. A1ca1de, fent algunes aclaracions so
bre la intervenció del sr. Perramon, i et sr. oms que significá 1a impor:
tángia que podria tenir per a la ciutat, aquestes instalácions donada^ lta
fluéncia de persones del camping comportaria.

Realitzada votaci6 fou"aprovat el dictamen, amb una abstenció (PSAN).

TRE"IZE.- SECRETARIA GENERAL: DICTAI4ENS SOBRE CONTRACTACIO DE PERSOML.

Es llegiren els dictanen5, en els quals es proposava el següent:

t!1. Contractar, arnb régim adninistratiu, pel període i per 1a retribu-
ció que stindiquen, així comper 1es funcions o e1 clrrec qüe stespecifi -
quen, i anb efectes de Primer de Ju1io1 drenguany, a 1es següents persones:

Nom

SAEZ CASADO,Jesus Ordenanga
F0NSECA F0RT0, J.M Ordenanga
VIGIIERA FORGAS, J. Inspector Hisenda
CASAS VIIARDAGA, M. Inspector Hisenda
TUSET SUCARMT, A. Assistent Social
ZAPATA ARCOS, J. Assistent Social
BADIA PLJJOL, J. Secr.-Delg. Cons.

Mn. Itlúsica

40.s29 zs.2z3 (z)
40.s29 2s.22s (2)
ss .790 37.87s (2)
ss .790 37.87s (2)
78 .7s2 46.6s6 (2)
78"7e2 46.6s6 (2)

78.7s2 46.6s6 (2)

f ins 51 /12/82
f ins 51 /12/82
fins 30/09/82
fins 30/09/82
fins 30/09/82
fins 30/09/82

f ins 31 /12/82
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2. Les quantitats que s'assignen en concepte de Pa
des en ltapartat anteior, stentendran en 1a part proporc
pongui a cadascú, en proporció aI periode de duracid del

rrContractar aL Sr. JOSE Jlh,61yg7
tres mesos i arib efectes del dia 12
corresponent a 314180 pts., per hora
hores setmanals i anb destí aL Zon.

GARCIA, corn Oficial 2a. lpel
de juliol de 1982, i ailb

í ressenya
, segons corres
actetr

període de=
retribució=

de treball realitzat, amb un nhxfun de 43
Pla dr0cupaci6 Comnitariat'.

Realitzada votacid ordinária dels dictamens foren aprovats per unanimi-
tat.

\
CATORZE..INTERVENCIO : PROPOSTES REFERENIS A APRO.VAR PROVISIOMTMENT ELS COM

I 
'PER'A

10% DEL =

Es llegiren els dictamens en els quals es proposava el següent:

trNo havent-se formulat reclarnaci6 ni objecció alguna, la Conissió lr4r-rrici
pa1 Permanent, és del parer que, a tenor de ltarticle 790 de 1a Llei de RBgirn
Loca1, pot el Ple Mrnicipal aprovar provisionalment les Conptes Generals déls
Pressupostos Ordinari i dtfnversions de ltexercici de 1981 i ¿efini-tivament =
el conpte de la Adninistració del Patrfunoni del nateix exercici-".

rrNo havent=se formulat reclamacid ni objecci6 alguna, la Comissió Irfunicip
Permanent, és del parer que, a tenor de ltaiticle 79ó de'la Llei de Régim lol
cal, pugui e1 Ple lvftrnicipal aprovar provisionalnente el Cornpte General-del =
Pressupost Extraorindari per a finangar ltaportacid de1 10%-de1 trressupost Or
dinari al Pressupost Especial dtUrbanisrne dé tSaO, en aplicació del qué dis :
posa l lart icle 4.1 del R.D.-Llei 1/1980 de ZS de Gener".

Realitzada votació ordinaria foren arprovats tots dos per unanimitat.

qr¡rvÉ. =I\OCIO DEt PSUC REFERENT A LA SOTIDARITZACIO A[48 IA CAI\iIPAI{YA DELS
n

Es llegi llesmentada noci6 en la qual es proposava el següent:

!!ler. Mostrar 1a nostra total solidaritat amb 1a campanya dels Ajuntament
derrrocritics que porta a terme la Diputació de Barcelona. 

^

. Zon.- Qu",*b el termini del dia 1:1.5 dtaquest nes de juliol es procedei-
xi a rma distribucid rnassiva dels trptics confeccionats peí aquest Ajuntament
:9!re la gestid de tres anys d'Ajr.rntaments democrbtics, én tot-s els iocals pú
blics, entitats, escoles i centres de concentraci6 de ciutadans".

Defensá 1a Moció e1 Sr. Ivlartinez dient que acpesta campanya s'havia fet=
a tots els Ajuntaments, que mancava fer-la encara a Manresa, i que li sembla-
va important que e-s portés-a terme abans de vacances. El_procés no ha sigu! =
norma_l, doncs ens hem assabentat que els tríptics estan féts, perd en canvi =
no srhan repartit. Acabá dient que el seu grup valorava positiüament la cam -
panya dels Ajrntaments democrátics.

E1 Sr. Ivlarsal, li replicb arnb rma serie de consideracions i demani que
el tema qued6s sobre 1a taula. Aquesta campanya prornoguda per la Diputacid =
conjuntament amb els Ajuntaments, no 6s um campanya c1ue sthagi acabat, sino=
que per sobre de tot, és una c¿ilnpanya per quatre anys, en que-fent les coses=
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ill'--,'.t.
lir

ho millor possible, és 1a rnillor
srhan posat una série de tanques
també elements de la cafnpanya, i
resun de les tasques portades a
aquesta epoca de comengament de
no te sentit.

de 1es campanyes, perd d
publícita-ries, a "La Plag
queda tan sols rms trípic

terme per l?Ajuntament, i
vacances, en que les escoles estan

', i han
en que

sembla

ja=
sortit=

hi ha el
que en=

buidesr=

El Sr. Perramon, denanb_quant ternps feia que estsven fets aquests tríp
!i.:, i eI Sr. It¡lartinez manifestá que no 1i convencia gens el que acabava;
de dir el Sr. trtrarsaI, perque deduia de les seves paraules, que no es pensa-
va fer la carpanya, i acabá nanifestant que aquí es gasten els diners, sense
saber perqué.-

E1 Sr. Garriga Caro, -assegurá que la campariya havia estat molt nal por
tada, per {os_ eLements primordials, perque ha sigut utilitzada per més d-tun
partit, amb fins partidistes, i perque més que ressaltar 1es reálitzacions=
dels Ajuntanents denrocrátics, ha sigut una campanya dtatac dels Ajuntaments
anteriors.

El Sr. Alcalde, digué que ltobjectiu de la lt¡lcció es molt clar, perb =
tutobq és clar que els acords han dtadoptar-se en e1 mornent oportfi , llavors
explicá el perqué de la campanya de la-Diputacié, iniciada en el seu moment,
es tractava de recordar a tres anys vista de les eleccions municipals aquells
instruments de consolidació de la demrcrácia que tenien els ciutaáans, i amb
aixó hi estem completament dtacord.. lI¡ altre tema és e1 dels tríptics, en =
que el Sr. Alcalde digué, que no hi estava de1 tot dracord, ja qüe sdn temes
nassa puntuals. Pensern, acaba dient, que en cap monent hem fet rma labor dtin
terrupció en aquesta caÍIpanya de la Diputaci6, com tarnpoc 1a Diputacid ha de
manat, un acord formal de ltAjuntament, en el sentit dé.recolzai-la en aqueFt
sentit; i aquesta noci6 te un sentit dtenterbolir una qú'estió que era ben =
clara.

El Sr. Perramon, es rnostrá dtacord amb els trfptics i demrncia com a =
fet greu 91 qt" srhaguessin encarregat la confeccid-draquests tríptics, gas -
tant uns diners, i que al final no serveixin per a rés. 

-

El Sr. ivfartinez, torná a reiterar els arguments d.e la seva postura.

La Presideitcia, posá a consideració dels menbres del Ple, la urgéncia =
draquesta Ivtrocid lenint en conpte que s?havia demanat que quedés sobré la tau
1t._ k_trgdncia fou rebutjada pels vots en contra deis grups de1 PSC, CiU;
-i !C-,UCD' -votant a favor PSUC i- PSAI{ (4) . Per tant no es*dellarb. d'urgéncia=
i la [,[rci6 queda sobre 1a taula.

SETZE.-I4OCrO DEII PSAN REFERENT A ETABORACIO DTUNES',NOVES ORDENAI.{CES DTEDIFTi

Es va llegir la lt4oció, en la qual es proposwa Ltadopcid del següent =
acord:

'rEn un plag de
aprovacid unes noves

El Sr. Perramon en la defensa de la seva l4cci6, explic) que quan el1 es
tava a la Pone\rcia dtUrbanisne, hi havia la progranné:-ó átanar a fer aquesteF
Ordenances anb el temps més rapid possibl-er-i éf sentit de la }ltroció, digué,=
és el dtintentar que dins dtaqüest-any quedin aprovades aquestes OráenañceÁ.

cinc mesos com a rnáxim, siguin presentades per a la seva
Ordenances drEdificacid de la Ciutat de l.danresatt.
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El Sr. Puig li contesta, explicant que en un primer
convenciment en la Ponéncia d'Urbanisme, de que s'havia
ció drunes noves Ordenances, pero ut cop aprovat el P1a
tiva draquest, ha vingut a substituir en part rnolt impor
nances dredificació. Per tant, i seguint una altra orj ió, srha cregut
convenient, anar a cobrir e1s buits que el Pla General ha deixat, fixant un
seguit de prioritats, i en aquest sentit sthan aprovat ja les Ordenances =
dtObres menors i 1es de rases i cates, i estan quasibé a punt, unes sobre=
eliminació de barreres arquitectdniques. I contestant-li en alguns extrems
de 1a lvtroció, referits a lraillament acústic i tdrmic, etc, digué que hi ha
una legislaci6 quasibé recent, eu€ és dtobligat conpliment i que pot pal -
liar en gran mesura aquestes questions. Acab) demanant al Sr. Perrannn, que
davant els,argr.ments que li havia donat, retirés la lvloció ja que pel contra
ri hauria de dennnar e1 vot negatiu,

El Sr. Perramon reconegué que en I'antic Pla General no hi havia cap =
rnena de parametre, pero que el nou P1a tampoc arriba al detall del tipus =
drordenanga dredificació que hi havia abans. Dtaltra banda, incüoure en unes
noves Ordenances, la legislacid aplicable, ajudaria a Ia inspecció de les =
edificacions i per tant al seu control. Es mostrá partidari de mantenir La
Moció en el sentit de compromís dtanar a regular al detall, les previsions=
del Pla General.

El Sr. It¡trartinez, entenent digué, tota la problernática nanifestada pel
Sr. Puig estaven dracord amb 1a l4cci6 del PSAN.

El Sr. Puig torná a dir quqel que stentenia con a Ordenances d'edifi-
caci6, estava cobert amb e1 P1a General; que sthan fet altres Ordenances =
dtobres menors ja aprovades, com tanbé la de rases i cates, i 1a de barre -
res arquitectdniques que está en preparació, i que com a responsable de lta
rea dturbanisme i valorant el volun de feila, que en aquests moments stestá-
va portant no es comprometia'a portar una proposta dlaquest tipus

E1 Sr. Perramon, dernaná llavors si en el p1a9 de cinc mesos, es podrien
port?r les Ordenances sobre Barreres Arquitectdniques, a Ia qual cosa con -
testá afinnativanent -el Sr. Puig, llavors e1 Sr. Perrfunon digu6 que conside
raria la seva posici6, i en firncid dels buits que veiessin a1 Pla Generalr
portaria l-a corresponent pr:oposta al Ple. I anb aquest compromis dtaprovació
de p1a9 de les Ordenances de les Barreres arquitectdniques retirá la t'{oci6.

DISSETE.T I\43CIONS DEL PSAN REFERENTS A APRO'VACIO INICIAL DEL PI-A. PARCIAT DEL

Es llegí la lvloci6, en la qual es proposava e1 següent:

trAcordar de rnarcar un plq.C m)xfun de quatre mesos per a presentar a aprs
vaci6 iniciál el Pla Parcial de1 Tossal dels Cigalons".

Defensa la lVoció el Sr. Perramon, qui nranifestb que el seu sentit arrava
cap a prendre rttl comprolnís de que en un p1a9 de quatre mesos staprovi aquest
Pla Parcial, perque a lracabar e1 nandat dlaquesta corporacid pugui estar '=
aprovat def initivanent.

El Sr. Puig,li contestá dient que no tenia cap incomrenient en acceptar
aquesta Moci6

Sotmesa a votaci6 fou aprovada per unanimitat.

01196



DIWITE. - PRECS PREGUNTES I PROPOSICIONS VARIES.

Es llegí una pregrnta fonrnrlada pe1 regidor Ignasi la qual
diu:

"Fins al moment present ltAjr.mtament ha fet obres únicarnent en alguns
carrers, Per ta1 dreliminar les barreres arquitectdniques. A nés de1 pas =
que.representaran les obres a1 barri antic, quines altres previsions te la
ponéncia d'Urbanisme per tal drelininar-les a lvfanresa?'.'

Li contestá e1 Tinent d'Alcalde Sr. Puig, expli.cant e1 que sthavia fet
fins ara, i en quant a les previssions fr-rtures digué, que per aquest any eg
td previst passos per minusvalids, a La zona central, concretament a La Car
retera de Vic, peró d'acord amb la coordinadora de minusvalids, s'ha creguf
oportú no continuar arnb aquesta política dteliminar barreres arquitectóni -
ques, en el sentit de passos de minusvalids al carrer, perque segons e11s =
la utilitzacíí per part dels nim,rsvalids era prácticameñt nul.1a, i llavors
s'ha propugnat no gastar diners als carrers, sino en lreliminació de barre-
res insalvables com en e1 cas dels edificis, i ara per tant la idea és la =
dra¡rar a cobrir ltaccés aquí' a l'Ajuntament, per donar entrada a les di-
ferentvplantes fins a la princi-pal , amb un asceñsor preparat per minusva -
1i4:, i en aquests moments sresta a ltespectativa de la marxa de1 Pressupost
Ordinaria, en quant a recaptaci1, per tal de definir-nos definitivament.-

I no havent-hi
cada la sessió ouan
que com a Secretari

més assunptes per tractar, 1a trresidencia
faltaven dos minuts per dos rts de deu,

declará aixe-
de tot el =

certifico 
<-=1

¡r4n-,,/*t*9

ñ' 
/\A

X r
\J
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