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ACTA DE L,A SESSIO PLENARIA DE CARACTER EXTRAORDINARI CELE-

BRAT EL DIA 29 DE DESEMBRE DE T982.

Alcalde-Presi-dent

En Jordi Marsal- i Muntalá

Tinents d'Alcalde

Pere Gns i Pons
Ramon Llatjos i Planas
María-Teresa Vilajeliu i ROig

. aRanon Maió i Lluch
Josep Soiinas i Nogués

Consettrers

En Manuel Cano i Navarro
En Josep Fuentes i Ribas
N'Enric Casasayas i Brichs'
Ntlgnasi Perranon i Carrió

a ^En Lluis TUneu i Roca
En Francesc Guillomia i li,asheras

-  . .  a aEn Jordi;Pérez i Pícas
En Joan Garriga i Rovira
ldr Erniti Martinez i Ballester
Nf Andreu Descals i Codina
En Josep Empez i Garcla
En Valentí grunet i Corrons
t" 

:':":":'=t1": 
t 
=i_serrano

Absents 'iustificats
+

Nr Eduard=Y:n_:" Santasusagna

Absents sense iustlficar

En Ranon Puig i Soler
En Josep-A. Garriga i Caro

Na Maria-Angeüs Torrens ViIa
*" 

:":'_:o:'::"y: 
i Riu

Secretari Actal.

Na Maria-Angels Clotet i Miró

Interventor Municipal
¡En Victorino Rodriguez i Santos

En
En
Na
En
En
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A la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, fi essent dos quarts de
dues del migdia, del dia vint-i-nou de Desenrbre de m1ll nou-cents vuitanta -

séncia del Sr. Alcalde-President, els senyors esrnentats abans a lrobjecte
de celebrar sessió extraordinária del PIe Municipal, prévia convocatória
1 | efecte.

Olcert l-'acte es va passat a tractar dels assumptes figurats en lrOrdre
de Convocatdria, resolent-se tots ells, en els termes que a continuació es
- ^ ]  -  ^ . i
! E f  q L a v l  t g l  t .

1-. HISENDA I ADMINISTRACIÓ:.

1.T. DICTAMEN SOBRE RETRIBIÍIONS DE DETERMTNATPERSONAL. ACO{ODANT-LES=
A

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

frPrj-ner.- Modificar les retribucions del personal que figura a con
tinuaci6l-i6 quals queden fixades en la forma i qr,rantia que pér a cadal
un drells es detalla; incluint-se el personal que ha deixat de prestar =
serveis durant lrany als efectes del que preveu lracord quart draquest =
dictanen.

Gap de Serveis.- En Francisco-.Tavier Jovés Garcia

Sou .  . . 83 .01_5Pb  nensua l s
t Paganent Nadal. . . 66.004 h
1- Paganent Juliol . . 66.004 Pb
1- Paganent Octubre. . 6.483 h
1 Paganent pariticpació beneficis a sa

tisfer dins del primer trimestre del
I r any rde .  . . 48 .054P t i

Tbnmateix percebrd antiguitat a rao de 1-.61-6t90 Pts, per cada bieni
3.23318-0 Pts, per cada quinqueni.

Enr-¡rrorr¡r Obres.- En Pere SUbirana MerCadé' :- 
i" i,i"ir Perarnau Guilerra

Encarregar serveis.- Nrlgnasi Torra Biosca

Sou . . 69.626 Pts mensuals
1- Paganent Nadal. . . . 55.902 pts
1- Paganent Juliol . 55.902 Pb
t Paganent Octubrie. . . 6.483 Pb
1 Paganent participació beneficis a sa -

tisfer dins del primer tri-mestre de ==
l rany ,  de  .  .  35 .433 Pb

Tanmateix percebran antiguitat a raó de L.1-33t90 Pbr petr cada bieni=
2-267180 Pts per cada quinqueni.

En José:,:Gonza]ez Carrnor,la
Nr Enrique Martinez García
En Francisco Muñoz Cáceres
En Manuel- Justicia Segovia

-  a - -
EN JOSC IVOVA AT]-AS

En Ramon Cá¡ra Codina
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En
En
En
En
En

Francisco Fernández Soto
Francisco Pérez Baron
Josep Pujol Dordal
Manuel Rojas Benitez
Róniulo Martín Navarro

Sou 61-.440 Pts nensuals,-
49.204
49.204
6.483

Pts mensuals
h
Ph

Pb
Pts

1- Paganent Nadal.
1- Paganent Ju1iol
1- Paqanent Octulcre

Pb
Pts
Pts

1- Paga participació beneficis a satisfer=
dins del primer trj-nestre de lrany, de. 29.241, W

Tbnmateix percebran antiguitat a rao de 907 h, mensuals, per cada
bieni i 1,.8M pts. per cada quinqueni.

PEO ORDINARI.- En Rafael Gonzalez Sotillo
Nr Antonio Maraver Villar
En Manuel Martín Villar
En José-Antonio Varea Modreqo
En José Sanraniego Rodriguez
En Diego Aguilera Aguilera

- t - aEn rJosé-Luis Pereira DGninquez
En José:Manuel Rodriguez Barral

- aEn Jesús Mendez Hidalgo
En José Jimenez Jinrenez
En Ramiro Miret Costa

Sou . . 52.123
1 -Paga ren tNada l . .  . . 40 .808
1- Pagarnent JuIioI - . . 40.808
1 Paganetn participació beneficis a

satisfer dins del primer trimestre
rie 

' l  I anr¡ . dc .27 .343
1- Paganent Octubre. . . 6.483

Tanmateix percebran antiguitat a rao de 907 h nensuals, per cada =
bieni i 1".8M Pb, per cada quinqueni.

OPERARI.- En Manuel Perez Herrerias
En Benito Gomez lt4uñoz
N' Aniceto Rodriguez Blanco
En Jesús López Casado
En Joan Masana Vila
En Juan Ordoñez Moreno
En Francisco Simon Gi-I
En Mauricio Pelfort Balaguer
En Sebastian Rios Crevillén
NrAngel Gómez Mena
Nr Antonio Quintana Calero
En José-Alonso Sánchez Mir
En Carlos Guillamón Bautista
Nr Antonio Prat Saladich
En Pablo Macias Flores
En Luís Fernández Macias
En Juan-Manuel- Manzano Valero
En Salvador Vila Ambros
Nr Anqel Astillero Garfella

65145



?29

Sou .  . . 52 .123Pb
1- laganent Nadal. . . 40.808 Pts
1- Paganent Juliol . . 40.808 Pts
1- Paga Octubre. . 6.483 Pts
1 Paganent participació beneficis a sa

tisfer dins del primer trimestre del
l f  any, de . .  .  27.343 W

Tanmatei-x percebran antiguitat a rao de 907 Pts, mensuals per cada bie-
nL i L.814 h per cada quinqueni.

!gggn.- Les retribucions que es refereix.,Itacord anterior, staplicara
amb effis de 1 d'Avril de 1982, si bé a partir de 1- d'Octubre de 1982,
sfaplicaran sobre tots els conceptes retributius assenyalats per cada in -
teressat, exluida ltantiguitat, un incremnt de 3t4%.

Tercer;: En aplicació de les retribucions a que es refereixen els -,,.-',=
acordffirior, es tindrá en compte la següent nornntiva:

1-. Els paganetns de Juliol i Nadal, srabonaran en la quantia vigent =
en el moment de grurany draq-restes, reduides en el seu cas a 1a proporció =
de'ls dies treballats, peL que,:es refereix aIs p'rductors que ingressin o =
cessj-n durant l 'any, a lrefecte dels quals el guany de Nadal, s:rentendrá de
Gener a Desernbre i en l-a de Juliol, de Juliol a Juny.

2. Els paganents de Juliol i Nadal, així com la participació en bene-
ficis, srincrementaran per lrantiguitat a que tinguii dret l-ri-nteressat.

3. Per al paganetn de la gratificació dtOctubre, s'aplicaran les
mes de lrapartat anterior, relatives a 1es de Jutiol í Nadal, si bé el
ríode de guany a efectes de prorrateig, en el- seu cas, será dtOctr-rlcre
tembre.

4. Quan variÍn el sou base i antiguitat, dins de lfany natural, el pa
gament de participació de beneficis es satisfará en proporció a les euan I
ties vigents per ambdós conceptes i per cada cas, en els rnesos de lfanuali
tat det seu gLlany. En':els casos dtingrés i cessament en el transcurs,de :
lrany natural, percebran el seu import en proporció de1 temps treballat du
ratn el mateix

Quart.- Es procedirá a realitzar els liquidacions per atrassamerns +
que c@onguin per diferéncia entre les retribucio.,= q.r" resultin petr =
aplicació de la normativa dels acords anteriors í les realment percebudes=
pels interessats.rr .

El Sr. Martinez Ballester, denaná si sobre aquest dictamen, srhavia de
manat informe al Comité de Personal. Li contestá e1 Sr. Marsal, dient que
estava prevista una reunió formal pel dia 10, per tractar de tota la gestió
de la Comissió de Personal.; es tractava , en aquest cas druna aplicació =
automática dels acords sobre retribucions que en el seu dia lfAjuntament =
r ¡ ¡  ¡ r {an f ¡ r  F ' ' l  q-r. Martinez, digué llavors que acorddr ara:,ai-xó, suposdVd=
un defassament en Les percepcions pels interessats, i dernaná que en eI fu+
tur es tingués en compter eue les propostes draquest tipus estessin aI seu
temps.

Realitzada votació ordinAria fou aprovat per unanimitat el dictanen.

nor-

a S e

52.123 W
40.808 Pts
40.808 Pts

6.483 Pts
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DICTAMEN SOBRE CONCESSIO DE GRATTFICACIONS SERVEIS ESPECIALS I
I

Es va lIegir el dictamen en el qual es proposava ltadopció dels se-'
güents acords:

"Priner.- Aprovar e1s següents expedients individuals de concessj-ó
de grafificacions per Serveis Especials i Extraordinaris:

AUXILIARS DIADMINISTRACIO GENERAL.-

- Carme Cot Palacin.
Per:'. realitzar funcions que occedeixen ocasi-onalment
en quant a nivell, dels propis de la seva categoria
administrativa . 70.1-00 Pts/any

- Gloria Hernandez Artacho.
Per realitzar funcions que e><cedeixen ocasionalment
en quant a nive1l, dels propis de la seva categoria
administrat iva. - ; ----  70-100Pts/any

- Francesca Guardiola SaIa.
Per realitzar funcions que erccedeixen ocasionalment,
en quant a nivell-, dedls propis de la seva categoria
administrativa. ..70.L00 Pts/anv

- Teresa Maria Subirana Qreralt
Per realitzar funcions que o<cedeixen ocasionalment,
en quant a nivell, dels propis de la seva categoria.70.100 m/any

- Marta Basomba Sarda
Per realitzar funci-ons que erccedeixen ocasionalment,
en quant a nivell, dels propis de la seva categori-a 70.1-00 Pts/any

- Roser Serra Pujol.
Per real-itzar funci-ons que er<cedeixen ocasionalment
en quant a nivell, dels propis de la seva categoria 70.1-00 Pts/any

- Montserrat Selga Brunet
Per realitzar funcions que occedeixen ocasional¡nent
en quant a nivell, dels propis de la seva categoria 70.1-00 Pb/any

- Juan Muñoz Lopez
Pen realitzar funci-ons que occedeixen ocasionalment
en quant a nivell-, dels propis de la seva categoria 70.1-00 Pts/any

- Maria-Montserrat Vila Prat
Per realitzar funcions que o<cedeixen ocasionalment
en quant a nivell, dels propis de la seva categori-a 70.1-00 Pb,/any

GJARDIA URBANA.-

- Antonio Sanchez Vilar
Per I'expecial penositat i perillositat de les fun-
ci-ons que 1i corresponenL 66.1-00 Pts/any

Segon.- Reconéixer als funcionaris compresos en els expedients indi
viduals a que es refereix lracord anterior, e1 dret a precebre les gratf
ficacions corresponents a partir de Ia presa de possessió com a funcioná
ri o reingrés'al servei actiu i en la quantia proporci-onaI que resulti"T
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R e s p e c t e  a  a g u e s t  d í c t a m e n ,  e 1  S r .  M a r s a l
2  - .gue que poor -a  qua

i-s retributius apro
aquest cas concret, =
lrany; a fi que tothorn

cnrecli en icnral-tat de condicions.

Llavors el Sr. l4artinez, reiterá Ia pregunta que ja havia ptantejat, en el
dictamen anterior, sobre quina era Ia causa de que el deliniant Bernudez, no es
tés entre les perosnes que inclou el dictanen. EL Sr. Marsal, lí conLestA, eu€
prenia nota draquest tenra i que en passaria conn:nicació a1s servei-s correspo
ncnfs- ner s¿lv¿r ltoblit en el supósit de que existís. El Sr. Majó fi repli -
^A rlianf mo Si en el dictanen hi ha un error, aixd no pot SupOSar que una per-
sona es quedi sense eobrar; a} que el Sr. Maarsal li torná a contestar que si=
lrerror efectivanent ocistia, evidentment se solucionaria i aquesta persond r-lo=
es quedaria sense cobrar, peró torná a repetir que en tot cas aixó srhavia dt"g
f r  r r l i  a r  na l  qy--- servei-s corresponents. Llavors el Sr. Majó, torná a plantejar el te
rn¡ .rrré .a.nréqts dictámenS, nO havien estat i-nfromatS per la COmiSsió de PerSOnaT,
I  -  ^ , , ^ ' l  ^ ^ ^ -rq yuqr uvoo p.roVOcava anomali-es com 1a que estaven parlant. El Sr. Marsal mani
€aqfA nar rl'l ti_rq,que havia existit ta suficient flexibilitat i comprensió entrel
l-es dues parts, i que a principis drany comengaria a tenir efectivitat Lota la=
normati-va que regulava les competéncies, de les Co,missions de Personal.

Realitzada votació ordinária i ratificant la proposta, fou aprovada per =
unanimitaat.

2.- URBANISME:

2.1. DICTAMEN PROPOSANT L'APROVACIO DE LES MODIFICACTONS TECNIQUES DEL PRO.]rcTE

il'OBRA DTINVERSIO"¡ DENUI\'trCIAR PARCfALMENT il- CONTRACTE. APROVrcIO PREUS =
CONTRADICTORIS DE LES NOVES UNITATS.

Es va llegir el dictanren, en e1 qual es proposava l'adopció dels següents =
acords:

"1. Aprovar les modificacions técniques del projecte de TTRENOVACIO O RES--
TAUMCIO DEI",S CARRERS BORN I PLANA DE L'CIvl EN L,A PART DfOBRA DTfNVERSIOTT, apro-
vat en sessió plenária de 28 dfAbril de 1-982, dracord amb el pressupost modifi-
cat aprovat en sessió plenária de 30 de Juny de a982.

2. Denunciar parcialment Ia contractació de lesr:obres referent al projes
te de 'IRENOVACIO O RESTAURACIO DELS CARRERS BORN I PL,ANA DE L'OI4 EN L,A PART D'O
BRA DIINVERSIO", aprovat en sessió plenária de 28 dtAbril de 1-982, dfacord amÉ
el pressupost modificat, aprovat en sessió plenária de 30 de Juny de 1982r petr=
la no ocecució de les unj-tats d'obra que es relacionen en f informe técníc ad -
i,rnr roqt,]tant una disminució de 1-.825.292 Pts, sobre eI pressupost adjudicat fiJ " " " t

xat en (1-6.057.647 fts), no produint-se danys i perjudicis a lrinteressat.

3. Aprovar els preus contradictoris de les noves unitats que figuren en='r ravnadianr i adjudicar a lrempresa CONSTRIJCCIONES Y CONTRATAS, S.A., adjudica-
tária de les obres, les ampliacions de les prestacions contractades, per no pas
sar la quinta part de1 pressupost inicial adjudicat de les obres (16.057.647 Ñ
nrecenfuaf en lfart. 54 del Reglanrent de contractació de teS Corporacions l,o
cals, sent eI seu pressupost de 1-.552.955 Pts.

4. Facultar a ltl1.l-m. Sr. Alcalde per a la signatura de la documenta
ció necessária per Ia complimentació de lrer<pedient".
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Realitzada votació ordinária i ratificant
unanimitat.

la propos fou aprovada per =

DICTAMEN SOBRE APROVACIO PROJECTE DIOBRA ORDINARIA DE SENTTT DE LA
A

Es va llegir el dictamen, en el qual es proposava I'adopció del següent =
acord:

"Aprovar eI projecte drobra ordinária redactat pels Serveis Técnics muni-
r-in¡] < rora¡'snt a un canvi de sentit a la Carretera de Vic, davant del car
rer dtArtés, amb un pressupost de 840.097 hz d'acord amb e1 que disposa l-rart!
cle 67.3 del Reglament de Planejanent Urbanístic, de 23 de Juny de !978, i el=
que establ-eix la Disposició derogatória de la Llei 4O/L981,, de 28 d'Octubre, =
que ha derogat o(pressanent l'article 132 del text refós de la Llei de Régim =
Local, de 24 de Juny de 1-955r'.

Realitzada votació ordinaria fou aprovat el dictanen per unanimitat.

3.- ESPORTS I JOI/ENTUT:

DICTAMEN PROPOSANT APROVACIO PRO]KTE OBRA ORDINARIA. DE RENOVACIO DELS==

4 . -

Es va llegir el dictanren, en el qual es proposava el següetn:

rrAprovar eI projecte d'obra ordinária redactada pels Serveis Técnics nu--
nicipals: per Ia renovació dets paviments i desguassos de les Piscines Munici-
pa1s, amb un pressupost total protegible de 6.429.957 h, dtacord amb el que =
disposa l-rart. 67.7 del Reglametn de Planejanent Urbanístic, de 23 de Juny de=
a978, i la Disposició Derogatória de la LIei AO/L9BL, de 28 d'Octubre, que ha=
derogat expressament lrart. 1-32 det to<t refós de la Ltei de Régim l,ocal, de -

24 de Juny de 1-955".

El Sr. Martinez, manifestii que el seu 9rupr pensava que suposava aixó un=
cas important i necessari; no cbstant era una renovació parcial i encara queda
una part per fer, la qual cosa, demaná que sragilitzés al máxim. Li contestá =
el Sr. Garriga Rovira, explicant les millores que sefhavien fet a la piscinar=
dient que havien estat grans millores, i acabá dient que ara sfhavi-a de plante
jar técnicanent la falta d'aigua.

Realitzada votació ordinária fou aprovat el dictar,rent per unanimitat.

SANITAT I ASSISTEI'CIA SOCIAL:

4.1. DICTAMEN PROPOSANT L'APROVACIO DEL PROJECTE D'OBM ORDINARIA DEL LOCAL DE
L,A FOTN DELS CAPÜ-L,ANS. DEST:INAT A SERVEIS SOCIALS.

Es va llegír eI dictamen, en et qual es proposava l'adopció dels següents
acords:

ItAprovar eI projecte drobra ordinária redactat pels Serveis Técnics Muni-
¡i¡nl< rars¡snt a les obres en un local de la Font dels Capellans, destinat =v l s v a e

a1s- Seiveis Socials, per un pressupost protegible de 1-.430.b16 vs, á'acord amb=
l-farticle 67.3 del Reglanent de Planejanent Urbanístic, de 23 de Juny de a978,
i Ia Disposició Derogatdria de la LIei 40/1981, de 28 d'Octulcrer gue ha dero -
gat ercpressanent I'article 1-32 de to<t refós de la Llei de Régim Local , de 241
de JUny de 1-955".
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Realitzada votació ordindria
unanimitat.

ñór
vvr

A petició de lrAlcaldia, s'acordá retirar el proper dictamen, 4-2. r p€r =
manca drestudis técnics.

5.- SECRETARIA GENERAL:

5.1-. DICTAMEN PROPOSANT I.,A CONTRACTACIO DE PERSONAL AIVIB DESTI AL 'IFONS DIOCU--

Es va llegir eI dictamen, en el qual es proposava l'adopció"dels següents
acords:

'r1. Contractar al personal que a continuació es relaciona, pel cárrec, sou
i període que Lanbé s'especifiquen, acollint-se a 1a Resolució de 1-9 dtagost =
del 1982, de la Direcció General de lrINEM, per la que s'estableixen les Bases
de col.laboraci-ó entre I I INEM* i l-es Corporacions Locals , per a la realització
d'obres i serveis per a treballadors en atur:

CARREC SOIJ
PERIODE COINTR.ACTAC.
EFECTES,/VIGEINCIANOVI

i ratificant Ia proposta

ALFONSO PRADA CABEZA Oficial
JOSE BEI-LIDO HERRADOR Oficial
FAUSTINO TRAPERO MORENO Oficial
JOSE FERNANDU GARRIDO Ofiical
FRAINCISCO MARTJNEZ ORT,/ Peó
JOAN CRUSELLAS FORNS Peó
JOAN GALVEZ GUERRERO Peó
MANUEL HIDAIf,O ROMERO Peó
JUAN ME MALL\DO RAMIREZ PCó
MANUEL PRADAS AIRES Peó

2a 327t9O b/h. L7/1,/83 4 nesos
2a 327t9O W/h. 17/L/83 4 mesos
2a 327t90 W/h. 17/!/83 4 mesos
2a 327190 W/h. 17/1/83 4 mesos

298'50 Pts/h. A7/1/83 4 mesos
298'50 Pts,/h. 17/t/83 4 mesos
298'50 Ptslh. !7/1/83 4 mesos
298'50 Pts/h. 17/t/83 4 nesos
298'50 Pb/h. 17/1,/83 4 mesos
298'50 Pb/h. !7/1,/83 4 nesos

T.a irrrnada ' l : l^rnr¡ l  <taq1-¡bl j rA seoons el COnVeni de la COnStruCCió.

2. Contractar al- personal qeu a continuació es relaciona, pe1 cárrec i==
sou que tam6é s'especifica, acollint-se aI Tercer Pla drOcupació de Ia Genera-
litat de Catal-unya, regulat per Ordre de Ia Consel-ñl-eria de Treballe de 6 de =
setenbre de 1-982-

I en relació a lracord plenari draquest Ajuntament, de 1-6 de desernbre =
de 1-982:i en el que es proposa la i-nclussió de 7 projectes en l-resmentat 3er.,
Pla drOcupació'CGnunitarir per un val-or de VINT MILIONS SET CENTES NORANTA-SIS
MIL SIS{ENTES UNA PESSETES.

CARREC SOU
PERTODE CONTRACT
FECTES/VIGENCIANC[4

JOSE GIMENEZ GARCIA Oficial 1e
SALVADOR VILA AIVIBROS Aux. Adrn.
JAUME \IILLALBA PLADEVEYA Deliniant

BARTOLCI4E MANZANARES RUIZ Oficia]
FCO. JAVIER NOGUERA FARRE Oficial
RAMON CONDINA VILADRICH Oficial

Oficial
Oficial
Peo
Heo

351-f40 Pb,/h.
51.792 Ptslmes
56.524 Pblnes

327190 b/h.
327190 t]6/h.

327'90 P\/h.
327190 Pts/h.
327'90 W/h.
298'50 fts,/h.
298r 50 PtslH.

10/1./83
lo/1/83
rc/ye3

a7 /ue3
fl /t/e3
17/1_/83
17/1,/83
17 /1/83
fl /a/83
17/L/83

7 mesos
7 mesos
7 mesos

3 nesos
3 nesos
3 mesos
3 mesos
3 nesos
3 mesos
3 nesos

¿s
¿s
¿=
¿ =
2 a

ANTONIO LOPU EGEA
JOSE IVIUÑOZ CACERES
JOAN MATEU CAPDEVIT,A
JOSE U,AMAS AI,ONSO
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ESTEBAN MUÑOZ CARO PCó
FACO. GUTIERREZ AGUILERA Peó
JOSE MUÑOZ PL,M,A PCó
IWNIQUEL BAENA SERRANO Peó
SALVADOR GONZALEZ SOLE Peó
MANUü- CARMONA GONZALEZ Peó
JORGE HERRADO FUSTER Peó

298' 50 Pb/h.
29Bf 50 Pts/h.
298' 50 Pb/h.
298' 50 Pblh.
298r 50 .ftslfr.
298' 50r'Pts/h.
2981 50 Pts,/h.
298' 50 Ptslh.
298' 50 Pblh.
298'50 Ptslh.
298' 50 Pblh.
298' 50 Pts,/h.
298' 50 Pts/h.
298' 50 Ptslh.
298' 50 Pts/h.
29Bt 50 Pts/h.

t7/1/83
17/1/83
17 /1./83
a7/1/83
17/1/83
17/1/e3
17/t/83
17/1/83
fl /a/83
17/1/83
17/1/e3
17/1/83
17/t/83
t7/t/83
17/!/83
17/1/83

17/1/83

3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos
3 mesos

1 mesf t .

FERNANDO HERNANDEZ ARTACHOPeó
ANTONIO VALERA MARTINEZ Peó
MANUEL BALLESTEROS CARO Peó

RAFAEL PRADAS A]RES
MANUÜ- DORADO BARRIGA
ANT'ONIO JODAR PAJEO

JESUS IfrPEZ PEREZ
MIGUEL PAEZ MARTIN
JOSE FERNANDEZ CORTES

JUAN RAMOS MUÑCZ

L'CO

Peo
Heo

Heo
Peo
Heo

Realitzada votació ordinária, fou . aprovat el dictamen per unanimitat.

5 .2 . DICTAMEN PROPOSANT I,A PERSONACIO DE L'AJUNTAMENT EN EL RECURS CONTEI\CIOS-

nE'

TTCA.

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

rrPersonar-se, mitjanEant Lletrat i Procurador, en poders atorgats p€.tr =-=
aquest Ajuntament, en el- recurs contenciós-administratiu na 118/82, interposat
pel Col.legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, contra el-s acords =
de la Comissió Municipal Permanent, del dia 6 drOctubre de 1982 i 1-5 de Mai-g =
de 1982, relatius a la convocatdria dfoposició per a cobrir una plaga de Técnic
Superior-Llicenciat en Informitica, i a 1taprovació de les bases que han de re
gular I'esrnentada convocatdria. Aquesta personació, es fa octensj-lcle a totes l
les fases que consbí".el procés jurisdicci-onal, fins a esgotar totes les vies =
jurisdiccionals?'.

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

Oficial 2eR27! 90 Phlh.

I no havent-hi més assumptes per
sessi  ó -  cqqcnf  

' l  
oq r$ rae r io l  mi  ar i i  ¡

tractar l-a Presidéncia dectará aixecada=
Secretari acciden-

I certifico. 
<--f/-r-o -/"7ry

cie fof el -orral r :om a

o-ffi


