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ACTA DE LI\ SESSIO PLENARTA DEL DIA 1-

DE 1982 ORDINARIA

Alcalde*President

En Joan Cornet i Prat

TTnents d'Alca1de

En Pere üns i Pons
EN Ramon Puig i Soler
En Ramon Llatjos i Planas
Na Maria-Teresa Vilajeliu i Roig
EN Ramon Maio i Lluch
En Josep Soiinas i Nogués
En Josep-A. Garriga i Caro

Conseller

En Manuel Cano i Navarro:
Nr Eduard Bohigas i Santasusagna
EN Josep Fuentes i Ribas
Nf Enric Casasayas i Brichs
En Lluís TUneu i Roca
En Francesc Gui-llomia i Lasheras
En Jordi Perez i Pi-cas
En Joan Garriga i Rovira
N' Emili Martinez i Ballester
N' Andreu Descals í Codina
En Josep Empez i Garcia
En Valent.í Brunet i Corrons
En Francesc Canal i Serrano

Absents justificats

EN Jordi Marsal í Muntald
Nr lgnasi Perramon i Carrió
Na Maria-Ange1s Torrens i Vila
iria Concepció Comas i Riu

i = = = = = = : =

Absents sense justificar

= = = = : : =

Secretari

l l l  U\JDE--rJ.  \ -c1>dLÁJ I  ñLlL,,-LLj

= = = = = =
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A la Casa Consistorial de Ia Ciutat de Manresa, i t les vuit del
vespre, del dia u de Desenrbre de mil nou-cents vuitan r eS lleUnelxen=
sota 1a Presidencia del Sr. A1calde, prévia convocatdria a l'efecte, els =
senyors esnentats abans, i a l'objecte de celebrar sessió ordindria del =
D ]  e  M r r n i c i n ¡ ' l

E1 Sr. Josep Fuentes i Ribas, va incorporiar-se a Ia sessió, a dos =
quarts de nou, intervenint en la votació, a parLir del punt 3.3.

Obert l 'acte, es passd a tractar dels assumptes figurats en lrordre =
de convocatória, resolent-se tots ells en els termes que a continuació es=
relacionen:

1-. APROVACIÓ ACTA.- Es pas$á a apróvació de l'acta anterior, tant en caste
f f i - .rra com en caEald-

2. QüESTIONS PREVIES.* No es planteiaren.

3. PRESIDEITCIA:

3.1-. COMMEMORACIÓ ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓJ

E1 Sr. Alcalde, lnicia la seva exposició recordant la importáncia=
rla'1 ¡ nr^nari .l=td, ColTrnemgratiVa de la COnStitUCíó i diU OU€ OOUeStd =

data és un record í r.r.r. aposta, doncs en un país arnb una históría tan =
complicada com la nostra, amb canvis dificlls i sense períodes consti *
tucionals, regits en aquests canvis pel mandat d'uns quants i no per la
voluntat del poble. ens correspon ara a nosal-Lres a lluitar per a que =
l-a Constitució seguei-xi, en tot el- seu desenvolupanent, e1 projecte que
conté. Estem''obligats a recordar contínuanent el fet constitucional, =
perque la gent del carrer encara no ha detectat tot el seu abas i que =
és la manifestació de la seva voluntat popular, alhora que hem dfésser=
enérgics en defensar l-a idea de que sóm un Estat Constitucional, avalat
per una majoria aplastant del poble i una decissió així no te preu. Te-
nim La garantia de que el govern, sigul el que sigui, respon a la volun
tat d'un poble i peraixd el- 6 de desembre és dia per a alegrar-nos, pef
ró també per a tenir en compte que els enemigs de la Constitució no són
només eL terrorisme i et colpisrne. sino també la inhibició, al conside+
rar que la constitució és quelcom alié a noslatres, i sortir del marc =
constitucional amb alternatives que cauen fora del quadre constitucio *
nal. La defensa de la Constitució ]a fem dins de Ia democrácia encara =
que per alguns, s'hagi- dit que és imperfecLe, perd no ca1 dir, que és =
actual-ment 1a millor eina que tenim.

D<pressa el Sr. Afcalde, 1a seva voluntat de que constl €rt dctd, =
que també és voluntat ineludible d'aquesta Corporació, defensa i reivin
dicar la Constitució per a nar sempre endavant, sense passos cap endafr
rera i que aquesta defensa i rej-vi-ndicació. és una resposta verdadera =
als problemes actuals, governant, sigui quin sigui, peró dins del rnárc=
de la Constitució. Per aixd aquest acte és l'adequat per a convidar a =
pensar, a celebrar i a defensar 1a Constitució.

3.2. DICTAMEN REFERENT A L,A CONSTJTUCIO DE LA MAI\¡COMUNITAT DE MUNICIPIS
DEL BAGES I APROVACIO DELS SEUS ESTATUTS.

Es va llegir el dictamen, en el qual es proposava I'adopció dels =
següents acords:
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r'1-. Anar a constituir 1a
tan'ent amb d'altres municipis
veÍ de tractar¡ent de residus

Manconunitat de Mu
rla I ;r l-nm,¡ r¡,¡ né r

r  Y e '

sólids i urbans. en

ipis del Bages, jun-
la prestació del Ser
Abocador Controlatl

situat al- terne municipal de Manresa.

2. Aprovar et projecte d'estatuts, eue hauran de regir l 'esnenta*
da Manconunitat, que s'adjunta a1 present dictanrenl!.

Etr Sr. A1calde, dÍ-u que amb la presentació draquests Estatuts fa =
una proposta intocable en eI sentit de que el seu contingiut está pactat
anb els municipis de 1a Comarca afectats. Cada un dels nrunicipis, te el
trámit a seguir, per a I'aprovació d'aquests Estatuts, gu€ presenten un
esquerna senzill sobre la base de que és de propietat de l t"Ajuntament de
Manresa lrequipanent, es a dir, sdl i instal.lacions; i és Ia gestió e1
que es rnancomuna.

És la forma rnés simple 1a que ofereix aquesta proposta, que pot =
ser qualificada com histdricanenL.la prlmera en que Manresa es Mancomu-
na, amb un número de municipis de l-a Comarca, per a uns serveis eue i,=
avui són l'abocador j- en un futur irnmediat pot ser I'escorxador, psiquia
tr:ia i altres temes. Creiem que ltexperiénci-a será positiva i que oferi-
rd futur per a mancomunar serveis. peró en aquest tema no convé correrl
slno anar tranquil.lament i sense pressions.

Ademés hi ha un aspecte marginal, gue és important i que convé ==
resaltar. com és el factor ecoldgic, que tamhé te un preu i que srha de
valorar adequadanent, en relació amb el benestar que hem d'aconsegulr =
en eI mon en eI qual vivim, a través dels serveis qr:e es presten. Lra *
bocador controlat és un element positiu per a la conservació del medi =
ambient, i beneficia a tota La Comunitat, encara que tingui un preu adi
cional en la recollida de fes escombraries, com després passará amb la-
depuradora draigruar gue també representará un incremnt del cosL i enca-
ra que I'aigua es sulcministri igual; malgrat to! e1 seu tractament resl
dual va en benefici de1 rnedi ambient i de f'ecoftoqia.

Finalment exposa que els Estatuts d'aquesta Mancomunitat séns:: am-
plis i permeten successives incorporacions.

El Sr. Majó i Lluch, diu que el seu grup s'abstindrd, básicanentr=
per dues raons: la prirnera perque 11 sembla que els Estatuts no recollei
xen ltaspecte sota e] qual sthan donat 1es sticvencions, doncs les st¡b--
vencions atorgades srhan concedit pel seu carácter comarcal i per tant=
pertanyen a Manresa i a l-a seva Cornarca, com també correspon pertanyer=
les instal.lacions, ja que de l-a forma que es planteja aquesta Manconm-
nitat, no és la bona per a crear-la, encara que els Ajuntaments rés ha-
o in  d i t -  no fser  nar .ad¿¡n l - ¡ r '1  ¡  noStUfa  néS CdmOda-  T , ¡  se . rón^  raO de =

lrabstenció és perque enten que els crlteris d'aquesta Manconn-rnitat, =
no van gaire lluny, doncs si és cert que a l'ecol-ogia se li fa un bon =
-^^'^': --L "^^ mesura com la d'instal .Iar un abocador controlat. als => s r  v s r .  q l l u  u r l d  i l r c D L . l r c l  g L , l l t  r c t  L - l  f , l l > L c t r . I c f I  u t l  c i - L - r L r L c t u ( I  L ( r I l L r L . r J _ c t (

Ajuntaments, no se'ls ha de deixar ll iures per a que pugui abocar en =
q-ialsevol lloc o on nés barat resulti o bé optar per a utilitzar I'abo-
cador de Manresa. pagant una taxa. Podem fer més per 1a Comarcal p€r d=
aconseguir el major número drAjuntaments en la Mancomunitat, i que fa -
cin seu :l 'abocador i per aixd s'han de buscar fórmules que oblig'uin =
a1s Ajuntaments a abocar els residus en lIoc controlat i aixd sernbla que
en la constitució deraquesta Mancomunitat no s'ha tingut en compte.
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El Sr. Puig Soler, exposa que Ies subvencions srhan atorgat per
a,.lrabocador controlat, han anat a l'Ajuntanrent de Manresa, i que e1s =
Estatuts que ara es proposen són solanent per a la gestió Mancomunada =
del Servei. Enten que ho ideal seria que a través d'un mapa d'Abocadors=
controlats, s'obligués als Ajuntanents a abocar en els mateixos, peró =
per ara no sefls hi pot obligar, perque ademés els comportaria unes des*
peses complementáries. Enten que s'ha fet un bon comenqafient intentant =
convéncer a1s Ajuntaments de la necessitat d'abocar en aquest abocador =
controtat i que després es podran mancomunar al-tres serveis peró que, =
com que no tenim facultats per a obligar, l'únic que podem fer pel monent
és crear la Manconn:nitat, integrant el nombre voluntari- d'Ajuntaments que
han vist clara l-a necessitat d'util-itzar lLabocador i deixant aquesta Man
cornunitat oberta a que puguin incorporar-se altres municipis posterior --
nent.

El Sr. Majó i Lluch, diu que el tema te dos enfocs diferents. Un =
r a n r a < a n f ¡ f  n a ]  ñ 1  r a  < l l . r ¡  € a f  n t o  Á o  # a r  r r n  ¡ } - r , , - s A a -  [ t r - ^ - ^ a r  i  , - ¡ ^ -¡Lqu ,,s¿ que s'ha fet. que és fer un abocador per a Manreso .r- qes
prés procurar incorporar els nn-rnicipís, p€r a que ajudin a sostenir el I
servei i I'altre enfocament, que és el que el seu grup proposa, haguera=
sigut reunir a tots els Municvipis de la Comarca, i estudiar de forma =
conjunta on es fa i com es fa I'abocador, com treballem miIlor. dron srob
té els diners, com dotem de material i vehicles als Municipis, gue sfin--
tegren en la Mancomunitat. etc.

Sotmés el dictamen a votació és aprovat per 16 vots a favor, emesos
pels grups del PSC-PSOE, CiU i CC*LCD, i quatre abstencions dels grups =
del PSUC i INdependent.

3.3 DICTAMEN SOBRE NOMENAIVIENT DE REPRESENTAIJTS DIAQUEST AJUNTAMENT EN =
EL CONSELL DE DIRECCIO DE COL.LEGIS PUBLTCS.

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

"Nomenar com a representants en els Consells de Direcció dels Col r
legis Públics. que es di-ran, als següents membres d'aquesta Corporació =
t r Á r ^ ; ^ ; ^ - t .r-rur rru¿IJar .

JORDI PEREZ PICAS, Col.legi Públic I'Sant Pau'r
JOSEP EI|PEZ GARCIA, Col.legi pú¡tic ',Bagesrr

MARIA ANGEi-S TORRENS T VIL,A? Co]-.}eqi PúbIic TIPare AT,CfuéI-'.

D'acord amb el que disposa lrarticl-e Priner.Dos.A, del Decret de +
Ia General-itat de Catalunva 378/1981-, de B d'Octubretr.

Et Sr. Majó i Lluch, diu que eI seu grup s'abstindrá perque la re -
presentació en aquests Co1.legls Públics, no és tant de Ia Corporació =
de lrEquip de Govern, estant-Ii vedada aquesta representació a lr@osi -
c ió .

Sotnés el dictamen a votació és aprovat per 14 vots a favor effieSos=
pels gn-rps PSC (PSC*PSOE), CiU i Independent i 7 abstencions dels grups=
de1 PSUC i CC-UCD.

4"_ HISENDA I'ADMINISTRACIÓ:

4.1. DICTMANE SOBREACCEPTACIO D I AJ'UDA ECONOVIICA ATORGADA PER
CIO DE
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"1. Acceptar 1'ajuda econdmica ciueila Di ió de Barcelona, ator

Cooperació Provincial amb els Serveis Municipals, d'inport 3.124.5901-
pts., en la forma següent: 2.655.900 Pts, a fons perdut i, 468.690 Pb, a =
reintegrar en 10 anualitats de 46.869 Pts cada una, a partir de I'any 1-982
fins el 1991,, inclussiu per a la construcció d'un pas per a peatons en=
la Ctra. de Manresa a Esparraguera en quant a la quantitat de 1".924.590
nfs i ner enorf.ació de l'A'iuntanent al cost de les obres ffVariant car-
retera C*1411 drEsparraguera a Manresa", eh quant a 1-.200.000 Pts.

2. L'Ajuntament s'obliga a consignar en els Pressupostos Ordina-
ris les corresponents quantitats a reintegrar, i a verificar lringrés =
en 1es matei-xes en Ia Dlposltaria Provincial, anb destí a} Fons de Coo-
peració Provincial, en e1 prirner trirnestre de cada any, fins la total =
cancelació de les 468.690 Pb.

3. El paganrent de I'esmentada ajuda econdmica de 3.124.590 Pts, de=
conformitat amb 1es normes establertes, es fará efectiva prévia presen-
tació de certi.ficacions per triplicat, de realització de les obres o ad
quisició drelements i materials.

4. Comunicar al Servei de Cooperació Provincial, els acords adop-
l - .ai- e mi 1- i :nca¡t Cert i f  iCaCió ner f  r i  nl  i  r-ni-rt

Realitzada votació ordindria i ratificant la proposta, fou aprova*
da per unanimitat.

5. C'OVER}.IACIO I URBANISME:

5.1-. DTCTAMEN SOBRE APROVACIO PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL PER A LA MI_
LLORA URBANA DEL CENTRE DE MANRESA.

Es va llegir el dictanen, en eI que es proposava l'adopció dels se
güents acords:

'r1. Aprovar provisionalment el Pla Especial de Millora de1 Centre=
Urbá. de Manreso, d'acord amb el- que disposen els arts. 147.3 del Regla
nent de Planejanrent, en relació amb el-s arts- 126 i següents del mateii-
text reglamentari, 4.3 del Relal Decret LLei e/1980, de 1-4 de marE i 5,
6 i 7 del Reial Decret LIeí 16/1981, de L6 d'Octubre.

2. Sot.licitar de la Comissió d'Urbanisne de Barcelona, f informe
previst en lrart. 5.L del Reial Decret LLei a6/1981-, de 1-6 d'Octubre".

El Sr. Gns i Pons, manifesta que aquest Pla Especial, es portd d =
aquesta sessió, per a l-a seva aprovació provisional, una vegada que =
s'han incorporat en bona part les diferents qüestions que han anat plan
tejant les entitats ciutadanes. Amb aquesta apr:ovació provisional es ;
preten posar en marxa el contingut de1 P1a per a observar Ia seva apli-
cació práctica, obrint un paréntesi anb possibilltat d'incorporar modi-
ficacións abans d'efectuar 1'aprovació definitiva. Les nodificacions in
troduides són vdrieso perd no canvien et criteri inicial orientatiu deT
Pla, encara que es presentin punts tan essencia,trs com la t'Illa de Via -
nants". manteninent de la zonablava i nanteniment de I'aparcament de =
la Caserna. de forma pernanent i vigilada.
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de la circulació, era suficient un decret de I'Alcaldia, perd que es va



entendre que estudiar la circulació i aparcamen{, en el casc antic no =
era referir-se al- canvi drunes,guantes senyals a desorés tornar a =
canviar, sino que s'ha tractat com un Pla l- anb el fi de donar a
tot ciutad¡i la possibilitat de presentar opcions o d'inclús acudir a1s=
tribunals competents si es considerés perjudicat amb l'aprovació d'a
quest Pla. Així sfhan celebraL reunions amb entitats diverses per a ex*
nnq=ris],<-l¡i eI continqgt del PIa i rebre ]eS ContestaciOns i eSCritS O
conclusi-ons. algtrnes contradictóries com l-roferi-da en quant at tracta -
nent de la zona blava. Es preten deixar pendent lraprovació definitiva=
r i tacr t resf  t r ' la  f ins,  ñ | rn an\ /  ¡ml ' l  e l  f  í  rJc ñÁ<<^r { -n j -e< la< Ar i ¡ ¡-" -"J *-- -r-ques 1 =
aconteixements ordinaris i deixar e1 Ple aprovat amb el resultat draques
{ - ¡  a v r c r i A ^ ^ i -  ¡ m l - r  n ¡ r ¡ n f  i a <  ¡ l a  ¡ n n f  i n r r i  f  = l -  a n n l - a m n ]  ¡ r l a e  A a c*,,,--a amb garanties de continuitat, contemplades des d'una pres
pectiva de1 conjunt del Barri Antic o des de tota la Ciutat.

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictarren per unanimitat

6. @VERNACTOi

6.1-. DICTAMEN SOBRE L'ILLA DE VIANANTS I DEL SEU US.

Es va Ilegir el dictamen en eL qual es proposava el següent:

tt1. DecLarar illa de vianants la zona formada pets carrers Born, Ur
gel1 (entre PlaqaClavé i Born), Plana de I'orn, Sant Miquel, Cap del Red,
ai-xí com tots aquells afectats per aquesta declaració d'iIIa de vianants
al ser-hi termenes, i que són el- carrer de la cana1, el carrer Cirerar=
e1 carrer Nou (entre Plana de l-'om i Metge PlanesJ, el carrer 132 B, el
carrer de la Sabateria i ]a Baixada del Carme.

2- Declarar carrers de circulació restri-ngida e1s següents: car-
rer Nou, Carrer Carme, PlaEa Carme, Plaga Predegar, carrer Amics, car -
rer Sobrerroca, Plaga Major i carrer Vilanova.

3. Facultar a la Comissió de Governació, per a que procedeixi a =
Ia redacció de les nornes regruladores adients de les illes de vi-anants=
i dels carrers de circulació restri-nqida".

El Sr. Ons i POns, diu que aquest dictanen'és conseQüéncia de que=
els cornerciants í velns de 1a zona afectada, veient lrambient cr€át, =
han plantejat la declaraci-ó d'aquesta'ril la de vianantslt i en aquest =
punt. creu que ha de felicitar-se l-rAjuntament, doncs els atacs que en
principi es plantejarenr p€tr sembl-ar que lrAjuntament, volia introduir=
de forma tranquil.la i com un 1níci d'actuacions per a 1a dignificació=
de1 Barri Antic. La normativa de ]tús de Ia zona peatonal i de la Sevd=
circulació será mitjanqant Decret de I'Alcaldia o proposant 1'aprovació
d'un Registre, optant entre la fornn millor, per a que pugui implantar-
se de manera in'rnediata. També es pensa distribuir uns fuflets explica -
tius, pe1 que sernbla que no és oportú entrar ara, en er<cessius detalls.

Realitzada votació fou aprovat per unani-mitat,

6.2. DICTAMEN SOBRE EL CANVI DE NOMS DE CARRERS.

E<  r ¡ ¡  l ] an i  r  o ]  r l i ¡ 1_ ¡man  an  o ]  r : r r . a l

'Canviar la denomi-anció catalana dels
es olra a conttnuacto:

es proposava el següent:

q a n i i a n l - <  ñ i r r a r <  n a r  
' l ¡  

ñ r r é
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Denominació actual
- Carrer Al-t
- Carer Baix
- Carrer Alt
- Carrer Baix

de Puiqterrd
d e  D  r i  a f a r r i

de] Remei
de1 Rernei

Dalt
Baixtr

EI Sr. Gns, diu gue aquest dictanen es eI reflectirnent de 1es =
qüestions sorgides en la premsa i entre estudiosos que enLenien que =
Ia denomj-nació actua] d'aquests carrers no era la correcta i encara que
considerava que l-es dues denomi-nacions puguin considerar*se corr€ctesr=
malgrat tot a la vista dels raonanents donats, i lfecus tingut, es pro-
nunciava pel canvi de denominació d'aguests carrers.

Realitzada votació ordinaria fou aprovat per unanimitat.

r, A continuació, el Sr. Alcalde disposa que els tres dictmens se
güents, de 1a Comissió d'Urbanisrne, referents a J-'adquisició de terrenys
i a l'acceptació de 1a cessió d'ús dfattres terrenys, per pertányer tots
a un mateix propietari i requeri-r una explicació conjunta, es llegissin
seguits i així tanbé es debatissin, sense perjudici d'entrar en la vota
ció per separat de cada un dtells.

7. URBANISME:

7.1-. DICTAMEN SOBRE CONVENIDE COMPRA_VENDAAL SR. MAGI GALLÍFA D'AR
GULLOL DIUN

Es 1legí el dictanen, en el qual es proposava el següent:

"1-. CGnprar, lliure de qualsevol tipus de cárregues o gravdmens, =
arrendataris i ocupants, petr un preu elevat de DOS MILIONS CI\IC{ENTES=
MIL PESSETES, la finca propietat de h{AGIN GALLIFA DE ARGULLOL, druna su
perfúóie de 6.040 m2 i amb els límits l característiques que gr-reden ex3
pressades en I'expedient, amb destí a I/' ampliació del Parc de Bombers,
actualment o<istent, i que haurd de segregar*se de 1a finea nratriu ins-
crita al- tom 1034, ll ibre 276, fol-i 80, finca 6064.

2. Declarar que l'esmentada finca, ob_jecte de compra és L'única =
q:e pot interessar a lrAjuntament, per a poder efectuar I'ampliació del
Parc de Bombers i, per tant, declarar l'excepció Oe ticitació, de con -
formitat amb el que disposa I'art. 11-7.1 del Reia1 Decret 3046/77 de 6=
dt l -F | l r 'h ra  rc r  n, I--- .,o resultar possible promoure la conc,urréncia en I'ofer-

3. Aprovar el conveni de cornpra i venda, unit a1 present dicta
ment, i en el gue es materialitzen els extrems al-s gue l,lesnentada corn-
n r ¡  é q  < t  r l - \ a é ñ i a

4. Facultar a 1'11m. Sr. Alcalde, per a l-a firma de tots aquells=
documents que resultin',necessaris.'t.

7.2. DTCTAMEN SOBRE LA REL,ACIO DE BENS T DRETS AFEf,TATS PER EXPROP]ACIO

rIOL. PER A LIADQUISICIO DE TERRENYS DESTTNATS A LA FtrRA DE MANRE*
SA.

Es l1egí e1 dictanren, en el qual es proposava el següent:

{arrer
{arrer
{arrer

de.:Puigterr
del Rennei de
del Renrei de
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t'1-. Aprovar 1a relació de propietarf.É,, amb ripció de bens i
drets afectats per l'er<propiacÍé dels terrenvs tinaLs a tfSisterna=

General d'Arees Recreatives (clau F) pel vigent flla General d'Ordena
r-ió en el no1 íc6¡'i industrial anornenat de ttEls Dolorstt. ta1 i com fou
aprovada per aquest Ajuntametn en sessi-ó plenária del dia 28 de Ju -
liol d'enguany, amb l'únlca nx¡dificació de la superfície afectada que
és de 42.144 m. en l-loc del-s 43.965 m. que van fer-s'hi constar, de=
conformitat aI que disposen els atrs. 197.1, de1 Reglament de Gestió=
Urbanística i 20 de Ia Llei d'E)<cpropoació ForEosa.

2. Aprovar el conveni dradquisició per conni acord dels bens i/
o drets afectats per l-'expropiació esnentada a l'apartat anterior, =
de conformitat amb e1 que disposa I'art.24 de Ia Llei d'Expropiació
Forgosa, proposat en aquest Ajuntament, pel Sr. Magí Gallifa d'Argu-
11o1, i en conseqüéncia acceptar com a justpreu la quantitat de ---*
45.000.000 Pts, d'acord amb les formules de pagament establertes en el
conveni.

3- Facultar a I'Ilm. Sr, Alcalde, per Ia signatura de tots =
aquells documents necessari-s, a fi de portar a terme lresmentat con-
veni expropiatori per l'adquisició dels bens i drets exposats en =
aquest dictanen-t'.

7.3. DICTAIúIH\ REFERENT AI, CONVENI AIVts H- SR. MAGI GAL;LIFA DIARGULLOL

Es va llegir eI dictanen, en e1 qual es proposava eI següent:

"1. Acceptar la cessió de terrenys formulada per MAGIN GALLIFA=
DE ARC{JLLOL, en la situació, manera, forma que queden descrits en =
l'expedient adjunt a1 present dictamen, en e1 po1ígon industrial de=
I'Els Dolorsrr, a fí de procedir a la instal.lacíó, de serveis comple-
mentaris a la 'rFira de Manresa-Expobages", i facilitar l'accés ro -
dat a la matelxa.

2. Aprovar el conveni de cessió d'ús, gratuita i a precatri, =
^6'r-  *- f^É;-rr lzació dels extrems oels oue el  cedent real i tza Ia =E l l  r q  l l l a L g ! ¿ a ! ! L á o u l v  u g r J  q L l g

cessió a favor d'aquest Ajuntanent.

3. Facultar a 1'I1m. Sr. Alcalde per a la firma de quants do-
cuments resul-tin orecisos en re]aci-ó amb els anteriors acords'r

El Sr. Puig Soler, exposa que el motiu de que aquests dictamens
srhagin llegit de forma successiva es basa en que formen part d'una=
negociaci-ó conjunta. La Generalitat interessá en el seu moment, si -

era possible, amptiar e1 Parc de Boml¡ers i per a aixd es va entrar en
negociacions amb el propietari del terreny que era e1 mateix dels =
terrenys inicials. Al fixar eI preu s'observá que e1 de plus*válua =
es situava en 10 pessetes e1 pam 2, perd que, malgrat tot per arri -
bar aI conveni, es va haver d'adoptar un altre diferent i superiorr=
essent 1a rao per a aixd. 1a de que en el- seu moment quan stadquirí=
el terreny del costat es pagaren a 20 pessetes el pm2, i la Genera-
litat actual-ment, per a la variant de Manresa, ha expropiat terrenys
en aquest mateix lloc a 20 pts- pam2, per 1a qual cosa, el preu que=
proposem en e1 conveni no és ni les 1-0, ni les 20 pts. e1 pam2, sino
de lrordre de les 14 pessetes, perd aquest preu ha d'entendrefs tam-
bé en e] coniunf de' l  es neoor-iacions norfadcs e fr¡rrne ner ñ arlr^rr¡ i65120
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rir els terrenys que fornren part del recinLe ferial on srha d'iniciar
I'Expo-Bages, i- aquí, aplicant el preu de plus-vá1ua, ens situa a 60=
Pb, e1 pm. 2, perd ho adquirim per 40 ptys. eI pam2r per la qual cosd=
respecte a la plus-válua ens estalvi-em de 12 a !3 milions de Pts. Tarnbé
s'ha de dir que la valoració ve condici-onada pe1 lapsus produit en el
Pla General d'Ordenació Urbana, doncs en la classificació del sól es=
classificaren aquests terrenys com urbani-tzables, programats quan ha-
gueren de ser-ho com a no programats, i per aixd la plus-vdlua amb una
reducció m¿ixima del 2úA. També es planteja en aquesta negoació la ces
síó gratuita, quan es;'faci la reparcelació del Pla Parcial de E1s Do--
Iors, peró des d'aquest moment tenim autorització per a utilitzar*los,
n é r  ^  l ¡  F " i r ¡

El Sr. Majó i Lluch, diu que encara que els tres dictanens, sfha
gin 11egit junts cada un te la seva histdria, i que si han sigut eI l
resultat d'una negoació pot ser una negociació ben feta o mal feta, =
peró e1 cert és que ha sigut la negociaci-ó d'una sola persona i no 1a
de l'Ajuntanent. Hi ha informes de Secretaria i de lrArquitecte con -
traris a l'aprovació d'un dictamen i considera que aixó és rao sufi -
cient per a que s'efectuin les comprovacions que es demanen i que men
trestant quedi lrassumpte sobre Ia taula com dlu lrinforne de Secre I'
taria. Enten que en la compra a que es refereix el primer dictamen no
ha de pagar-se més de 1-0 pts. e1 pam2 i que en la corTpra a que es re-
fereix el segon dictamen, no és rao suficient la de dir que encara ai
xí ens estalviem !3 i 14 milions de pessetes, doncs si aquest increme-ent
de preu ha sorgit de l'error material del plag qüJe afecta a la quali-
ficació urbanística i fa passar e1 preu de 1-0 a 60 Pts, e1 pm 2, és ne
cessari modificar el Pla General, encara que tingui una tramitació :
llarga, doncs tanrbé J-'er<propiacló la te, ja que un error que costi- =
tants milions, bé mereix rectificar el PIe, peró sense perdre la con-
tinuitat de les negociacions. Per altra banda li sembla- que Ia consig
nació existent per a aquest fi en el Pressupost d'Inversíons, és moIE
inferior al resultat d'aquest preu. El tercer dictamen es refereix a=
una cessió gratuita, enfront a la que rés ha dralegar peró per a e1 pri
ner dictanen demana que quedin sobre la taula i que en eI segon compta-
ran en contra i en tot cas, interessen. que fes votacions es facin =-
nar  <on¡ r ¡ f

El Sr. Puig, o(posa que les negociacions han sigut portades p€r=
e11, perd d'una forma personal, doncs en totmoment les seves actua -
cions han sigut consuftades i aprovades per l'equip de fovern. En el=
priner dictamen, ja ha donat les seves raons de perqué es paguen --*-
600.000 Pts, sobre e1 preu de taxació Oe t'informe técnic i en virtud =
d'aquestes er<plicacions demana a I'Alcaldia que es decfari la urgén -
^ . i -  l ^  1 r - ^ ^ , , - - . !r--Lcr \re -L cl>>unrpLe doncs si el dictamen técnic, dóna un preu de 1-0 =
Pb e1 pam 2, evidentment que no es conseguirá un que digui que val a =
14 Pb, doncs si srhagnrés conseguit, ja srhagués portat. En quant als =
terrenys de Ia Fira és evidenL qre es podria nodifícar el Pla General,
perd assessorats jurídicanent, sefls ha informat de que una modifica-
ció amb aquest contingut pogués comportar una acció davant els tri --
bunals, perque pognrés encobrir una intencionalitat exclussiva d'acon-
segl;ir un terreny determinat a un preu inferior i que en aquesta ac -
ció davant els tribunals prosperaria eI recurs i ens situaria en 1'o-
bligació de pagar una quantitat prdxima a la convinguda.
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E1 Sr. Sorinas i Nogués, diu que el Sr. Puig/, es presenta com un
gran negociador, i una vegada més es paguen terrenys: per més diners=
dels que corresponent, perd aquesta vegada són molts milions i per a=
justificar*ho parla de suposj-cions sobre la senténcia que donaria un=
Lribunal, peró aposta a que ningú sap quina seria -questa senténciar=
doncs potser no fixaria 10 pts. ccxn preu peró no pot dir-se que no fi
xarj-a 15 o 20 i en tot cas la Ciutat ha de saber gue s'estan tiran =
els diners-

El Sr. Martinez i Ballester, diu que aquest Ajuntanent, entre en
defectes i irregularitats, doncs si un dictar'¡en te infornes técnics =
en contra de1 que es vol aprovar, enten que, sense voler pensar mala-
nent, entrem en una dindmica improcedent, doncs sembla que si en con
tra de l'opinió dels nostres técnics que estan per a assessorar-nosrf
aprovem aquest dictamen, fem un favor a a1gú i gastem un di-ner que
ens fa falta per a altres atencions.

El Sr. Oms, j-ntervé manifestant que fins ara tots parlen de di -
ners que tirem, peid ningni díu rés del que ens econornitzem pagant un=
preu inferior al de plus-v¿ilua i és aquesta econornia en la compra d'un
terreny molt superior al que paguern en erccés, en la compra draltres =
terrenys. Les negociacions són així i nosaltres com a polítics no hem
drestar a1 sentÍt estricte de la normativa 1 en alguns cassos ccm en
aquest i com vulgarnrent es diu, ens hem de nul-lar.

E1 Sr. Puig i Soelro diu que contesta aI Sr. Martinez qualifi -
cant de nrolt greus les insinuacions del tipus que ha fet i que si hi
ha dubte sobre alguna actuació concreta per a aixó estan e1s jutjats,
peró llencen en mig d'un P1e unes vetLades acusacions, com 1es fetes,
considera que no fan cap bé a ningú, d I'Ajuntament ni a la denocrd -
^. i  -
u¿q -

El Sr. Alcalde, davant les peticions dels senyors
bre deixar pendent el primer dictamen o de declara la
teix, sotnet a votació Ia declaració d'urgéncia,
h a r  m i i n r i ¡  i  r r n,a vegaoa a].x'l oeclaraoa, passa a
tres dictarrens de forma separada i amb el seqüent

El dictamen 7.1, és aprovat per 17 vots a
(PSC-PSOE), CiU, CC-LjCD i Independent i 4 vots
PSLC.

El dictmaen 7.2 és aprovat per 1-7 vots a
(psc-PSoE), ciu, cc-tcD i rndependent i 4 vots
Dqt I/^

consellers so-
urgéncia del- nn

el que srr aconsegueix
les votacions dels =
resultat:

favor dels grups PSC =
en contra del grup del

favor dels grups PSC =
en contra del grup del

El dictamen 7.3. és aprovat per unanimitat.

7  -4 . DICTAMEN SOBRE RELACIO DE BENS I DRETS AFECTATS PER EXPROPIACIO=
I APROVAR CONVENT EXPROPIATORI AIVIB I'GOIV{IS CORNET. S.A.". PER A =

Es va llegir el dictnraen. en el que es proposava l'adopció dels=
següents acords:
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Segruidament es dóna lectura al dictamen de \l-a ponéncia d'Urbanis

lificats com a sistenra educatiu pe1 vigent P1a General drOrdenació i=
recolli-nt una proposta verbal de t'rnterventor de la Corporació, so -
bre compromís de la Corporació de consignar una quantitat en eI Pres-
supost d'Inversions de 1983, que és assumida per la ponéncia, es redac
ta el dictanren anb el següent contingut i que es sotmet a la delibe --
ració i aprovació d'aquest Ple:

r'1-. Aprovar Ia relacíó de propi-etaris, amb descripció dels bens=
i drets afectats per I'expropiació dels terrenys quallficats com a =
Sistema Educatiu, pel vigent Pla General d'ordenació, delimitats pel=
Passatge Mesguita, pels carrers Joan XXIII, i de Verdaguer, i per Ia=
PlaEa sant Jordi, tal com fou aprovada pel p1e de la corporació del =
dia 30 de Juny de 1982, d'acord amb el que disposen efs arts. 197.1,=
del Reglament de Gestió urbanística i 20 de la Lrei d'Expropiació For

2. Aprovar 1a c¡:antitat de 52.000.000 pb, com a justpreu de lrex
propiació assenyalat de conni acord entre el propietari- afectat per :
1'expropiació 'rS.A. C'OMIS CORNETT' i aquesta Administració ntunicipalr=
amb els termes i  els requisi ts que exigeix I 'art .24 de la Llei  d 'Ex*
proplació ForEosa, segons oferiment de la propietat presentat er dia=
10 de novembre d'enguany i que s'adjunta a l'expedient.

3. CGnprometre's aquest Ajuntanent, a efectuar la ccrnsignaci-ó =
pressupostdria oportuna en el Pressupost d'Inversions de 1-9837 petr =-
un import de 1-4 milions de pessetes, per a fer front a I'atenció deri
vada d'aquesta adquÍsició.

4. Facultar a l'fltre Sr. Alcalde, per a la signatura de tots =
aquells documents que siguin necessaris per a formaLiLzar L'adquisició
de terrenys esmentats en els acords anteriors'r. *

El Sr- ,Alcalde, intervé dient que aquests terrenys són per a ins
tal . lar l f  escola r tPare Algué".  s 'ha seguit  l rer<propiació i  dins d'elTa
hi ha un procés de peritació conjunta, en eI que s'ha arribat a un =
acord mitjangant I'obtenció d'un preu que és adequat i estd dins del=
nercat. Podrem així establir la urgéncia per a aquesta escola sol.li-
citant-la a la Generalitat,

El Sr. Majó i Lluch, intervé dient que si davant la util ització=
deLs diners públics, no donen Ia seva opinió, entenen que farieñ urr =
poc servei a la democrdcia i vetllen perque la inversió púnrica es fa
ci de l-a forma més conveneintr pér a la població. Es parla de que =
srha efectuat negociacions, perd aquestes negociacions correspondrien
a la Comissió d'Urbanisme, i malgrat tot, Ies fa el president de la =
comissió i l'Equip de Govern i com que el seu gnrp está en la comissió
drurbanisme, i no se li consul-ta, estd en el seu dret d'opinar com vol
i com que no sap com srhan portat les negociacions, la seva opinió 1a
diu tranquiLlament. Ja hi ha precedents de lradquisició d'altres ter-
renys que valorats en 2 milions de pts. es pagaren a 7 milions, i aI-
tres que de 20 es pagaren a 40 milions i d'aquesta forma els particu-
lars vindran a oferir terrenys a l'Ajuntanent, perque és el que mi
llor paga. Es pregunta, quina pot ser la motivació política eue srha=
exposat, per a I'adquisició de terrenys a aquests preus, doncs ltúnica
n'otivació seria que si aquests terrenys noEs podenadguirir per un al-
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Lre procediment i per un altre preu i es destÍ len a fer Un qran =
servei a la ciutat, peró aixó hauria de demostr . També en aquest
terreny es paga nés en aquesta segona fase dt isició que el que es
pagti'al mateix propietari i en Ia primera fase;'i- aixd després de tan
ta negociaéió. En l'adquisició Oe la prinera fasé, ja ni srexplica. =
Per aixó votaran en contra del dictamne, sense tenir vergonya a fer -
ho i considerant que així serveisen a la denocrácia.

El Sr. Puig i Soler diu que en aquest cas hi ha un i-nforme téc -
nic, que dóna un preu total, quelcom superior al de compra. El preu =
fixat ha estat el de plusválua, i sl en l-a pri-nrera fase de 1a conpra,
staconseguí un preu inferior, és per alegrar-se, perd en aquesta se -
gona fase s'ha aconseguit ef terreny pagant e1 seu preu just.

El Sr. Majó i L1uch, diu que la primera valoració es fa al mes=
de Maig, amb unes dades i aquestes mateixes circumstdncies es donen =
ara. El que passa és que contemplant lrinforme técnic s'aprecien dues
parts, una que arniba a 38 milions i l-'altre a 52 milions de pts. com
a conseqüéncia d'aplicar e1s preus de plus vdlua. Si la plus válua =
sthagués corregit, posant a aquest tenreny un preu dtequipaments, no=
s'hauri-a arribat a aquest importr per la qual cosa pot concluir-se que
aquesta actuació és una mala gestió i una nnla negociació.

El Sr. Martinez Ballester, diu que en Ia valoració de Maig, es =
contemplava 1a qualificació d'aquest sd1, com a sistema general d'equi
paments educatíus i així es fa també en aquest informe, peró continua-
en una segona part passant a l-a valoració de sdl residencial. Hem de=
preguntar*nos perque es fa així, doncs o en la primera vatroració esta
va equivocada la qualificació o, si no ho estava, corespont manteni-r-
l a .

El Sr. PUig i Soler, diu que sembla que aquí es presenten cos€s=
estranyes i que convé aclarir. El justpreu segons la llei del Sdl, ve
donat per l-a consideració de1 val-ora inicial o urbanístic dels ter
resnys, en funció de l'apliació del preu més alt, de les contribucions
o de les taul-es de plus vdl-ua. La qualificació del terreny es correc-
ta, peró la val-oració és independent de la qualificació, doncs aquella
es fixa per sectors o iIles. í ha de recollir-se com justpreu el més
elevat dels índexs resultants. No adelantariem rés amb proposar un =
preu inferior al que marca 1a llei, si després el jurat d'expropiació,
per apliació legal, ens assenyalaria eI preu més elevat que correspon
gui segons els índexs que entren en la ponderació, cadastrafs i de =
plus vdlua.

El Sr. Majó insisteix en que si no fa nr:lt es nodificaren els =
presu de plus válua , era et ntonent de nx¡dificar aquest en funció de=
l-rus del-s terenys, amb el que stevidencia I'error de gestió, abans =
apuntat. Amb respecte a la incorporació al dictanen de I'inforne d'in
f a n ¡ a n ¡ i  Á  ñ r ó d  r-nta que q-ran ha estat aquest informe a disposició de-Is
consellers, doncs sfha de tenir una rnica de serietat i- presentar els=
informes anb 24 hores d'antel-lacíó.

Sotnés el dictarren a votació és aprovat per 1-7 vots a favor, eme
sos pels grups PSC (PSC-PSOE), CiU, CC-LICD i Independent i 4 en contñ
ernesos pel grup del PSUC.

i3
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DICTAMEN SOBRE DESESTTMACIODIAL.LEGACIONS EN IT. PRESENTAT CON
LIAPROVACIO I DELS

Es va llegir el dictanren, en eI qual es proposava el següent:

ItDesestimar la reclanació subscrita per En PERE ROIG VIL,ARIÑO u diver
sos firnnnts més, oposant-se al projecte d'urbanització dels carers Pail
Clar is,  Guifré et Pi lós. Séquia i  Cintaires, per quant I 'esnentat projec
te va ser definitivanent aprovat pel Ple d'aquesta Corporació en sessiól
celebrada el dia 9 de Juny de 1982, puüolicant-se en el Butlletí Oficj-al=
de 1a Província, no 242, de 9 d'Octubre de 1-982, per haver-se finalitzat
e} temps h¿ibit d'un mes per a la interposició de recursos, de conformi -
tat amb e1 que preceptu I'art.52.2 de la Llei de JUrlsdiccióContencio-
sa*Administrativa".

Realitzada votació ordinaria fou aprovat el dictamen per unanimi-
L ñ I

B. SECRETARIA GENERAL:

8.1-. DICTAMENS SOBRE CONTRACTACIÓ DE PERSONAL.

"1. Nornenar a Na PILAR BOVE I CASAS. com a Secretária Particular de
I'Alcaldia*Presidéncia, 1 assignar-Ii una retribució Oe Z3.O0O Pts, nés =
dr,res pagues extres de 43.220 W cadascuna, en la part proporci-onal que =
correspongui, amb efectes del dia 22 de novembre de 1"982, i finalitzard
per Decret exprés de I'Alcaldia, sense que el plag pugui excedir dfun =
any. A l'empar de1 que disposa l-'art. 25.1, deI Reial Decret 3046/77 de
6 drOctubrett .

"1. Contractar a JOSE-{I4ANUEL ENRIQUEZ I LUPTAÑEZ, per exercir fun-
cions de Peó, péI període comprés entre lf1 i el 31- de desembre dren
guany, amb una retribució nensual de 47.862 pS rÉs una paga extra de Na-
dal de 37.402 Pts, una paga extra de ju1iol e 37.402 Pts, més una paga ex*
tra d'octubre de 5.878 Pts i una paga de participació en beneficis de r'r

27.048 Pts, a stisfer dins e1 primer trimestre de lrany. Totes les pagues
srentenen en la part proporcional que corresponguin.

2. Modificar el contracte subscriL e1 primer de rnagi de 1982, eh=
el que afecta a la categoria i sou de JOSE JIMENEZ JIMENEZ, quedant =
doncs de Ia següent manera: En JOSE JIMENEZ JIMENEZT per er<ercir fun
cions d'OficiaÍ 1e, amb efectes 1 de desembre de agá2', i anb un sou cor
responent a 56.51-5 Pts, mensuals, nés una paga erctra de Nadal de 45.025 ñ'
nés una paga extra de juliol- de 45.025 h, més una paga extra d'Octubre'¡
de 5.878 Pb, més una paga de participació en beneficis de 27.048 h, a sg
tisfer dins e1 priner trinestre de I'any. Totes les pagues srentenen en
la part proporcional que corresponguin.

A I 'empar del que disposa l- 'art .25.2 del Reai l  Decret 3046/77 de
6 d'Octubrett-

El Sr. Sorinas i NOgués, intervé pregmntant, perque es proposa Ia=
contractació de l-a Secretária de I'Alcalde, quan és una qüestió personal
seva; i vol que se li contesti, en relació al contracte, amb lrante -
rior, ta qüestió Oet sou 1 la duració d'un any, que ara es proposa.
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El Sr. Alcalde, respon dient que la contestacib és senzi}la, doncs
el- nomenanent del cárec de Secretária de I'Alcaldia, estd dins dels que
es denomi-nen de confianEa i segons els quals s'escolleix a la p€rsondr=
se l-i assiqna un sou dins del raonable i en funció de la tasca oue te en
^ ^ * ^ ^ - , { -  - :  ^ ^  ^ . . ^ 1 . . ^ : - .  ^ f  - ^ ^ - - - ^ - !  - - . L - - : L :  - . : - - - - - - .  - - - -currrerrduci r es produeix eI cessanent automdtic en el- cdrrec quan }ralcal-' 
de cessa en les seves funcions. Aquesta figura de cárrec de confianga Ta
contempla també la llei en els anomenats delegats de servei gue en =
aquest Ajuntament en concret, no sthani'fet servir.

EL Sr. Sorirras i Nogués. exposa que no está en contra de ta quanti
tat assignada per a la Secretaria de l'Afcaldia, sino que 1i sembla del
poca formalitat I'assignació del sou que es proposa en relació amb l-a =
persona que ha desenvol-upat fins ara el cdrrec i en rel-ació amb els aI
tres funcionaris.

Realitzada votacló ordinária foren aprovats els dictamens per una-
nimitat.

9. INTERVEI\C]O MUNICIP-.AL:

9.1-. PROPOSTA D'ACORD D'APROVACIO DE BAIXA D'OBLIGACIONS RECONEGUDES I=
LIQUIDADES DÜ-S PRESSUPOSTOS ORDINARI T ESPEC]AL D'URBANISME.

Es va llegir e] dictanren, en el qual es proposava el següent:

"Aprovar la baixa de les obligacíons reconegudes i liquidades que=
figuren en la relació nominal d'acreedors del Pressupost Ordinari refós
de I'exercici de 1982 i del Pressupost Especial d'Urbanisme refós de
lrer<ercici de 1-980, que han resultat scbrants de les previsions de cré-
dit en eI seu dia contretes, gue a conti-nuació es relaiconen:

PRESSUPOST ORDINART

ü<ercici de 1-975

o

',1 
I

Ij
/,..

Partida 012/911.- Inport dels interessos dels Títo1s del
f ) c l r 1 _ c  M l r n i c . i n = ' l  r l r ¡ n r l a q 1 - ¡  ñ i r r f - { .  ^ m j -u s u L E  r - r u r r r g r P q r  u  q v u s D L q  v l u L q L ,  u i l I D
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Partida 021,/642.* Contracte obres construcció d'una vore
ra o pas peatonal en la Cra. Manresa á
Igualda. des del Pont de San Francis-
co fi-ns e1 Grup de Vvds. Pare fgnasi =
Puig . 683

TOTAL 683
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Realitzada votació ordindria. vou

10. }MIONS DEL PSAN:

aprovar unanimitat.

A continuaci-ó el Sr. Alcalde, proposd, i s'acordá. que la
ció presentada per N'Ignasi Perrarnon i Carrió, COnseller del Grup del
PSAN, sobre estimació de riberes i delimitació de la zona dravingudes en
e1 ri-u Cardener, quedés pendent i s'incorporés a un prdxim PIe, en aten
ció a que el Conseller que ha de defensar-la es troba malalt i no ha pd
gut incorporar-se en aquesta sessió.

11. ASSUMPTES SOBREVTNGUTS :

I A continuació i després de la declaració d'urgéncia proposada per=
lrAlcaldia i- aceptada undnimement per tots els membres de1 P1e, es pas-
sá a la fectura, debat i votació de la següent Moció, presentada pel =
grup de1 PSI-C:

'rQue 1a Comissió de Treball i Foment, d'acord amb les Centrals Sin
dicals UGT Í CC.OO., i amb coordinació amb l'Oficina de J-'INEM, iniciil
immediatament una carpanya d'expli-cació de les característiques del =
Fons i la forma de sol.licitar-ho, a través de la prernsa i la rádio, i-
editant fulls explicati-us'f .

El Sr. Fuentes i Ribas, explica que la finalitat de la Moció, és =
aconseguir el máxim drutilitzac:..ó del subsidi d'atur a persones, que ja
tenen acabada 1a prestació i per a gent jove que no te trebal-l, comple-
nentant 1a i-nfroamció de l'Estat i de I-'INEIVI, amb La que aquí pot fer =
ltAjuntanetn, tota vegada que hi ha persones, eue no coneixen aquest =
subsidi i que poden solicitar-l-o, ja que encara que sigui poca la quan-
t ia,  al  menys, ho més propi,  és que s'ut i l i tz i .

El Sr. Alcalde, diu que estd d'acord amb I'admissió de la proposta
i anb el seu contingn:t, peró que el tema que planteja és problema d'Es*
tat i espera amb certa il.lusió que des d'avui la informació que pugrtri=
oferir-se a1s ciutadans no sigtui Ia de I'AjunLament com a intermediari,
sino que, ademés de saber on ha dracudir cada un, perque tingui una mi-
11or informació, el tema de I|INEM es tradueixi en més aEilitat en la =
gestió i que la intervenció dels Ajuntanents sigui nés important.

EI Sr. Canal i Serrano diu que ja es tenia conej-xement de la pre -
sentació d'aquesta Moció, dins de la Cornissió de Treball i Fonent i que
es tractava a nivell de UGT i de CC-@. de donar una major informació =
ñFr ,a.'clÍén.'.ar a treballa tot sequit. SotmeSa Ia mOció a vOtaCió. fou =
aprovada pei unanimitat, amb el text literal de l'acord que conté.

A A
J-2. HI(EI-> PREGUNTES I PROPOSICIONS VARIES:

El Sr. Majó, intervé dient que no formula una pregunta sino qr:e te
relació amb un prec ja efectuat en un altre Ple i referent a les despe-
ses del Conservatori, doncs ho sol.licitat era un llistat de despeses =
efectivanent realitzades en el Conservatori, en aquests anys, des de que
es comenqd a nodernitzar-lo i les que serls ha facilitat és un PressuposL
de Despeses de 19e2/e3.

EI Sr. A1ca1de. diu que recorda oue e1 Sr. Marsal. doná en un Ple=
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e1 Sr- Puig en una breu intervenció que li ha semblat entendre eu€ r1o=
es tractava, només de facilitar l-a ielació de l-es despeses d'obres s1

informació sobre despeses del Conservatori i de 1'

cis. perd que. no obstant, prenia nota per a poder

no de les inversions de tot tipus.

I no havent-hi més assumptes per tractar,
aixecada la sessió, essent tres quarts de deu,
cretari certifico.
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