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ACTA DE r"A SESSJñ EnRAORDIIIARIA DEL pLE. , MUNICIP4I

DE 27 DE T4AIG DE 1982

Alcalde-President

Itun. Sr. j"T=a:*et i Prat.

Tts. drAlcalde

Er Jordi Marsal i Itfuntala
Br Pere Oms i Pons
En Ranon Puig i Soler
Na Maria-Teresa Vilajeliu i Roig
Er Jose-p Sorinas i Nogués
* j.:"!-1.=o3r:tua i caro

Consellers

En Manuel Cano i Navarro
Nt Enric Casasayas i Brichs
En Lluls Tuneu i Roca
Br Francisco Guillonia i Lasheras
En Jordi Perez i Picas
Er Joan Gariiga i Rovira
Nr Bnili lt4iartinez i Ballester
N! Andreu Descals i Codina
Er Josep Bnpez i Garcia
En Valentí Brunet i Corrons
* 

Ity:":.=c131=i 
serrano

Absents justificjLts

En Ranon Majó i Lluch
En Josep Fuentes i Ribas
t" 

!"i':n:t: :"i': i Riu

Absents sense iustificar
Ranon Llatjos i Planas
Eduard Bohigas i Santasusagna
Ignasi Perramon i Carrid
Maria-Angels Torrens i Vila

Secretari

Na 
|1i3=99"1'=.1otet i Mir6

Interúentor

Er Victorino Rodriguez i Safltos

En
N !
Nr
Na
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nuts
Sr .
tats
pa1.

A la Casa Consistorial de la Ciutat de iv{anresa, i quan
de dos quarts de dues del migdia, es reuneixen sota 1a

Alcalde-President, i previa convocatoria a d.refecte, e1s
abans, & Irobjecte de celebrar sessió extraordinaria del

ssaven set ni
idencia deT

senyors esmen-
P1e lvl¡.nici -

actes de 1rú1-Obert ltacte es procedf a
tima sessi6, tant en castella

A continuació es passa a
Convocatoria, resolentlse tots
cionen:

aproyar els esborran)zs
com en cataLa.

tractar dels asswrptes
ells en e1s termes oue

de les

figurats en l'0rdre de
a continuació es rela

PRIMER. - PRESIDEI\ICIA: PROPOSTA DE TRASTTADAR EL DIA DE CETEBRACIO DEL PLE =

Per 1a Presidencia, és digué que es tractava de traslladar el dia de =
celebració del P1e 0rdinari corresponent al rnes de Jr..nry, al dia 9, en comp.
tes de1 dia 2.

E1 Sr, Martjnez, demana e1 perque dtaquest canvi, donant-li resposta =
e1 Sr. I{arsal..

Realitzada votacid ordinaria sobre la proposta, fou aprovada amb 1es=
abstencions del PSUC (2).

SEGON.- GOVERNACIO: PROPOSTA ADIUDICACIO DE ltA C0NCESSI0 DELS LIOCS DE VEN-
S

Es va 11egir la proposta dradopció dels acords seguents:

'!ler. Declarar valida 1a licitacid de1.. concurs de concessió del ser -
vei de venda de Gelats a la Plaga Sant Domenec, Passeig de Pere III (davant
antiga Casa Sindical), Passeig de Pere III (tram final jr'rnt a 1a P1a9a Bona
vista) i la Plaga Valldaura per 1a temporada prinavera-estiu 1982, fins a1l
dia 50 de setenbre, convocat per amnci a1 8.0.P. ne 79, del dia 2 dtAbril=
de 1982, i adjudicar als 11ocs de venda a 1es proposicions més aventatjoses
per ltAjuntament, dracord anb 1a seguent relaci6:

- Lloc de venda situat al Passeig de Pere III (tram final jr.rnt a Ia Plaqa =
Bonavista) a favor del proponent ns 1, Fn Jordi Soler Gras (carrer Major =
ne 187, 1e de Sant Joan de Vilatorrada), per utpreu de ó5.845 pts. en con-
cepte de canon a favor de ltAjr.ntament.

- Lloc de venda situat al Passeig de Pere III (enfront de ltantiga Casa Si!
dical) a favor de1 proponent ne Z, en Jordi Soler Gras (adrega referencia I
da), per urr preu de 84 .773 pts., €r concepte de canon a favor de l'Ajunta -
ment.

- Lloc de venda situat a La PLaqa Sant Domenec, a favro de1 proponent ne 8,
En Sergio Sanchez Venancio (carf,er Gaudía ne59), p€r un preu de 96.625 pts.
en concepte de canon a favor de l'Ajuntanent.

- Lloc de venda situat a 1a Plaga Valldauta, a favor del proponent ne 4, =
En Jordi Soler i Gras (adrega referenciada) per un preu de 43.994 pts., en=
concepte de canon a favor de 1'Ajr-mtament.
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Zon. Tornar als titulars de 1es proposicions
nen a continuació 1es garanties provisonals de 425

Proponent tre 3, En Jordi Soler Gras (adrega referenciada)
Proponent tre 5, En Agustl Rebell Santacana (carrer Aurora ne 34 d'Igualada)
Proponent tre 6, En fuustí Rebell Santacana (adrega referenciada)
Proponent ne7, En Agusti Rebell Santacana (adrega referenciada)
Proponent tre 9, En Sergio Sanchez Venancio (adrega referenciada)
Proponent n910, En Ranon Suñe Tarres (carrer Jesús ne 24 de1 Pont de Vilo-

mara)
Proponent ne11, En Rarnon Suñe Tarres (adrega referenciada)
Proponent ne12, En Pere Ballesteros Ortiz (carrer Viladordis n9 69)

3er. Fixar la garantia definitiva de cada adjudicacid a rao de1 5% =
dracord amb el plec de condicions del concurs::

Proposició ne 1, garantia
Proposicií ne 2, garantia
Proposició ng 4, garantia
Proposició ne 8, garantia

definit iva de 3.292 pts,
definit iva de 4.259 pts.
definit iva de 2.200 irts.
definit iva de 4.831 pts.

4rt. Requerir a1s adjudicataris perque en e1 p1a9 de 10 dies comptats
a partir de1 seguent de la recepció de la notificació de l'acord dtadjudi-
caci6, constitueixi 1a garantia definitiva a Dipositaria M;nicipal i pre -
sentin e1 doculent que ho acrecliti al Departament de Contractació i Patri-
moni. Constituida la garantia definitíva, toranar als adjudicataris La ga-
rantia provisonal.

5e.- Facultar a lrA1ca1dia, per a 1a signatura de 1a docrmentació que
requereixi ltexecució dels acords anteriorst!,

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

TERCER" - IJRBANISN,IE: DICTA¡4EN PROPOSANT APRO\IACIO PRO.]ECTES DIOBRA ORDIM -
RIA DE CONNEXIO DIT]\IA ENIMDAIETECTRICA I DIINSTtrI,.IÁCÍC!'IN-CMIP

Es va llegir el dictarnen esmentat, en el qual es proposava ltadopció=
dels acords seguents:

!!ler. Aprovar el projecte drobra ordinaria de connexid dtuna entrada=
electrica al Col.legi Mion-Puigberenguer, per ut pressupost total de - - *
736 .000  p ts .

Zon. Aprovar el projecte dtobra ordinaria dtinstal.laci6 dtrn gnrp =
de pressió en e1 Col.legi Mion-Puigberenguer, per ut pressupost total de =
501  .736  p ts . " .

Realitzada votacid ordinaria i ratificant la proposta, fou aprovada =
per trranimitat.

E43t 
- pJCTAT\,IEN PROPOSAI{I APROVACIO DE rA I40DIFICACTO DE PR0JECTE D'OBRA=

Es va 11egir el dictanen, en el qual es proposava ltadopció del se
guent acord:
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, "Aprovar la rnod.ificació a1 projecte dtobra ordinaria de l'ajardinarnent
del Parc de Puigterra, en e1s termes proposats en lrinforrnf emes pels Ser -
veis Tecnícs M¡nicipals, a Ia vista de les alegacions presbntades durant el
termini dlexposició púb1ica, i que consisteix en la supressió i substitució
de diverses especies arbories".

Realitzada votació ordinaria i ratificant la proposta fou aprovada per
u:ranimitat.

c rNQUE . - SIS: . p= lcJff N=p$gpsSNI= IS r E.I=SE . $cgeffi m -
RENI A PERSOMCIO DE IIA.]UNTAI\4ENT EN RECIJTI'S CO]'fitr'rcTOS-MIÑISMT

Es varen llegir els dictamens, en e1s quals es proposava ltadopció dels
seguents acords:

"'ler. Ratificar lracord adoptat per 1a Cornissió Irtmicipal Permanent ce
lebrada en sessió de 12 de naig de 1982, aprovant la personació de l'Ajunta
ment de ltilanresa, en e1 recurs contenciós-administratiu ne 86/82, interpo :
sat per Carlos Tarruella Vilardosa, contra acords de 1a Cornissió Mr¡nicipal=
Permanent dtaquest Ajrmtanent desestimatoris de 'la petició de la recepció=
definitiva de les obres dturbanitzaci1 de diferents carrers de la Barriada=
Mion draquesta ciutat, en base a ltinforme previ emes pe1 Lletrat i que =
consta en ltexpedient.

2on. Ratificar ltacord adoptat per la Cornissió }¡funicípal Permanent en
sessió celebrada eL 12 de naig de 1982, designant a1 Sr. Arturo Cot Montser
-rat, Procurador dels Tribtrnals, representant de l?Ajr-rntament en e1 recursl
contenciós-administratiu citat, pe1 qual esta degudament habilitat, segons=
escriptura perp-eits, atorgada el dia 18 fu inaig de 1979'1.

Itler. Ratificar lf acord adoptat per la Comissió I',&rnicipal Permanent, =
celebrada en sesi6 de 12 de naig de 1982, aprovant 1a personacid de lrAjun-
tament de ltilanresa, en recurs contenciós-administratiu ne 164/82, interposat
per Na Inunaculada Torra Puigdellivol contra Decrets de lrAlcaldia de N{anre-
sa, ordenant la paralitzacid total i definitiva de la "Tintoreria-Lavande -
ria", de la qual ntés titular la recurrent, al Passeig de la Merce, 10, d'a
questa Ciutat, en base a lrinforme previ emes pel Lletrat i que consta en =
lrexpedienti

Zon. Ratificar ltacord adoptat per la Conissió lvtrnicipal Permanent, =
en sessi6 celebrada eL 12 de rnaig de 1982, designant a1 Sr. Arturo Cot tr4icnt
serrat, Procurador dels Tribunals, representant de ltAjuntament de Manresa=
en el recurs contenciós-administratiu citat, pé1 qual esta degudament habi-
litat, segons escriptura per plets atorgada el dia 18 de maig de 1979".

El Sr. Garriga Caro demana al Sr. Puig en quin estat es trobava 1'ór -
dre de precinte de ltactivitat de la Sra. Torra Puigde11ivo1. El Sr. Puig =
1i contesta que hi havia hagut r¡na sentencia favorable a ltAjtrrtament, a =
la jurisdicció civil, i que aralllinteressada havia iniciat un recurs al Con-
tenc iós-Administratiu.

Tanbé intervingué-el Sr. Oins, en dues ocassions, per mostrar a 1a Pre-
sidencia e1 seu absolut desacord en el sentit de que el priner dels acords,
es propos6s a través de la Comissi6 dtUrbanigne, quan segons el Cartipas =
l'&nicipal, era competencia de la Ponencia de Governació.
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Realitzada votació ordinaria i ratificant la propos
unanimitat.

aprovada per

SISJ.- SECRETARIA GII\TERAL: DICTAMEN SOBRE CONTRACTACIO PERSOML.

Es l1egí el dictarnen en e1 qual es proposava e1 seguent:

rrContractar a en JOSE MAGRET PERPIñA, per exercir funcions d'Aparella-
dor,.pe1-període compres entre lt1 de Jtny i e1 s1 de Desenbre, i amb una =
retribució mensual de 78.792 pts., més dues pagues extres de 46.656 pts., =
cada rma, en la part proporcional que corresiroñgui.

A ltampar de1 que disposa ltart icle 25.1 del R.D. 5046/77 de 6 d'Octu
b te t t .

Realitzada votació ordinaria i ratificant 1a proposta fou
dictamen per unanimitat.

aprovat e1 =

declara aixe-
Secretari cer

I no havent-hi nés
cada La sessid sent 1

assrxnptes per tractar la Presidencia,
dues de1 migdia, de tot e1 que com a,'W

0t t  4 l


