
ACTA DE LA SESSIO DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE

EN CNRACTER EXTRAORDINARI

Alcalde-President-
11.lustríssim Sr. Joan Cornet i Prat

Tinents dtAl-cal-de

En Jordi Marsal i Muntalá
En Josep Sorinas i Nogrués

Consellers

N| Eduard Bohigas i- Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
Nr rrlEnric Casasayas i Brídrs
Nt lgn'rasi Perranx¡n 1 Carrió

a *En Lluis TUneu i Roca
En Francesc Guillomia i Lasheras
En Joan Garriga i Rovira
Nt Andreu Descals i Codina
En Valentí Brunet i Corrons
u" 

:':n:":'=t:":t=i-_serrano

Absents justificats

En Pere Ons i Pons
En Ramon Puig i Soler
lüa Maria-tenesasVIl8jeláu i Roig
En Ranon Maio i Lluch
Na Concepcié Ccrnas i Riu
Nr ylt: 5:t]':"=i_Ballester

Absents sense'iustÍfiicar

Eri Ramon Llatjos i Planas
En Josep-A. Garriga i Caro
En Manuel Cano i Navarro
Na Maria-A. Torrens i ViIa
En Jordi Perez i Picas
En Josep Empez i García

Secretari

En Jose-Jav:Ler Casado i Rulcio
= = = = = = = = = =
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A la Casa ConsistoriaL de la Ciutat de Manresa, i- essent les dues del
migdia, del dia vint-i-set de Setembre de mil nou-cents vuitanta-dosr €s =
reuneixen sota la Presidéncia del Sr. Alcalde, i en primera.convocatóriar=
els senyors esnentats abans, i a lrobjecte de celebrar sessió extraordiná-
ria del P1e Municipal, prévia convocatdria a lrefecte,

Obert I'acte es passd a tractar dets assumptes figurats en lrOrdre de
Convocatdria, resolent-se tots ells ren els ternes que a continuació es re-
lacionen:

1-. APROVACIO SI PROCEDEIX DE LIACTA ANTERIOR.

Es procedí a ltaprovació de lfacta
el día vuit de Setembre de mil nou-cents

2. CULTURA I ENSENYAIVIENT.

de la ses$ió plenária celebrada
vuitanta-dos.

2.1,. EXECUCTO DIOBRES DINS DEL PI,A D'AJUTS A LI\ SEGURETAT S,SCOLAR 1.982.

Es va Ilegir el dictamen presentat per la Comissió de Cultura i En
senyament, en eI qual es proposava e1 següent:

rr1er. Aprovar la sol.licitut subscrita per lf Alcalde, per tal dri-n
cloure lfobra següent en la prinera fase del Pla drAjuts a 1a SeguretaE
Escolar 1982, la qual, resumida, és així:

Denominació de lrobra: OBRES DE SEGJRETAT ESCOLAR.
Presupost total per escola:

frAnsel-m Cabanesrr
ItBagesrf

856.900'  -
7L4-4001-
736.900' -trSant Ignasitt

"Unitária Sant Pau"
frPare Ignasi Puigrr

f rRena ixengd"  .  . . . . .  . .L .01-1 .400 ' -
frFrancesc Barjautr 1_85.900'-

204.700t;
1-90.500 ' -

fUaurne Serra i Húnter"

207.900' -
rfPare Alguért 227.1001-

Pressupost Total z 4.335.700 Pts.

Aportació AjuntanenL: .2.a67 -850 h.

Aportació Generalitat: 2.1-67.850 Pb.

2on. Ccrnprcrnetrers a la gestió de contractar i executar lresnen -
tada obra dfacord amb el que es preveu a la vigent legislació de Régim=
Local, i les bases de la convocatória.

3er. Lliurar la sol.licitut aprovada anb la docunentació perti -
nent als Serveis Territorialsrr.

El Sr. Sorinas i Nogrués, diu que considera que ltestudi de necessi
tats que aqr:i es fa, haurá estat elaborat a conciéncia, peró q:e del ;
llistat surten algunes quantitats, -.,., per algunes finalitats corn la ca
lefacciór $re requereixen nclta urgénciar p€r la qual cosa enten que =
slhaurá previst actj-var i urgir la prompta execució d'aquestes instal -
lacions.
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El Sr. Marsal i Muntalár,respon dient que el tema de la sol.lici-
---tut dtajudes va dirigit a la,Generalitat per a que pugui atorgar-lesr=
doncs si aquestes ajudes per a aconseguir 1a millora en les condicions de
seguretat en e1s Col.legis, no sratorguen, la qüestié tindria diferent =
tractanent, perd en tot cas, la circumstánci-a de que es dernanin aquestes=
ajudes no significa qr,re el- nivell- de seguretat de les instal.lacions dels
Col.legis sigui dolent, sino que es troba en el nivell dfacceptació i qre
amb l-rajuda que ara es demana, es preten millorar el nivell, doncs tótes=
Ies condicions de més deficéncia que existien en els col.legis sthan anat
resolent per lrAjuntament, amb els nedis propis.

Realitzada votació ordinária i ratificaht la proposta, el di-ctanen
s'aprová per unanimitat.

TREEALL I FOMENT.

3.L. SOL.LICITAR L,A INCLUSSIO DEL NOSTRE MUNICIPI EN il- 3er PL\ DTOCUPA(I-
CIO COI\4IJNITARIA DE CATAruNfA.

E< r¡¡ 
' l  ' l  

ani r a' l r l i  ¡{- ¡man r.-.,, presentat per 1a Cornj-ssió de Treball i Fo-
ment, el qual proposava el següent:

t?Sol.licitar de la Direcció General dtOcupació del Departament de '.,'=

Treball de la Generalitat de Catalunya, la participació del nostre Munici
pi en el 3er. Pla d'Ocupació Conunitária de Catalunyart.

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

I
xecada la
Secretari

no havent-hi més
sessl_o essent dos
certifi-co.

assumptes per tractar la Presidéncia, declará ai-
grarts de tres de la tarda, de tot el que com a=
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