ACTA DE LA SESSIO PLENARIA DEL DIA 16 DE
DE A982. D(TRAORDINARIA

Alcalde-President
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Tinents d'Alcalde
En Jordi Marsal- i Muntalá
En Ramon Puig i Soler
Na Maria-Teresa Vilajeliu
i Roig
EN Josep Sorinas i Nogués
En Josep-A. Garriga i Caro
Consellers
En
Nr
Nr
Nr
En
En
En
Nr
En
En
En

Manuel Cano i Navarro
Eduard Bohigas i Santasusagna
Enric Casasayas i Brichs
Ignasi Perramon i Carrió
L]uis TUneu i Roca
Jordi Pérez i Picas
Joan Garri-ga i Rovíra
Andreu Desca*S i Codína
Josep Ennpez i Garcia
Brunet i Corrons
Valentí
Francesc Canal i Serrano
aÁ

Absents justificats
En Pere Ons i- Pons
En Ranon Llatjos i P1anas
Absents
En
En
Na
Na
En
N'

sense iustificar

Ramon Maio i Lluch
Josep Fuántes i Ribas:
Maria-Angels Torrens i Vila
Concepció Comas i Riu
Francesc Guillornia i- Lasheras
Emili Martinez i BaL]ester
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Intrerventor

Municipal

En Victorino

Rodriquez i Santos

A la Casa Consistorial
de la Ciutat de Manresa, i
t dos quarts
dues del migdia, de1 dia setze de Desenrbre de mil- nou-cents vuitanta-dos:
es reuneixen,
sota Ia Presidéncia del Sr. Alcalde,
e1s senyors esnentats
abans, a l'objecte
de celebrar sessi-ó octraordinária
del Ple }funicipal.

de
=
=

Obert I'acte,
es passá a tractar
dels assumptes figurats
en lrOrdre
de Convocatória,
resolent*se
tots eIls en els seqüents termes:

=

1-.- APROVACTÓACTA ANTERIOR: Es procedí a aprovar per unanimitat,
del Ple celebrat
el dia 1 de Desembre de a9B22.-

Itdcta

.-:e

TREBALL I FOMENT:
2.1.. PETTCIÓ DIII\CLUSSIÓ DE PRO.]ECTES. EN EL 3CT. PI,A DIOCUPACIÓCOMJ
DE CATALUNYA.
tre.'llccrí

c]

dir-f¡mon

an

qual es proposava eI següent:

ol

rrProposar aI Departament de Treball de la Generalitat
de Catalu
que srassenyalen, en e1 3er Pla dtOcupació
nya, la inclussió
dels projectes
Conrulnitdria, de la Generalitat:
Projecte
I

¿
5
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d I ntrr:

2 . 1 a 6 . 3 8 4 '2
1.742.87911.742.8791.Neteja Solars i llocs púntÍes3.37438atElectricitat
1,.180.48217
Mi]lores d'obres a la via
puoi]-ca
3 . 4 8 5. 7 5 9 'Jardineria
2.249.5871Serveis d' Adrninistració
FaEanes Conservatori
Pintures

Materials

375.000
703.746
510.483
626.3s0
(Qn

Jvv.J-v

2.4r)

1,.245.836
862.495

TotaI

2.49L.384' 2
2.446.62512-253.36214.000. 731_'
1".760.822'7
4.731,.59513 . 1 ! 2 . 0 8 2' -
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EI Sr. Sorinas i Nogués, intervé dient que en la reunió de Treball- i =
Fornent del dia 22, proposá algunes qüestions per a incluir
en aquest Pla, =
preguntant en concret pel que es refe i- crec que alguna s'haurá recollit;
reix al concepte "pistes esportives
i altresrr,
demanant si dins del concepfo
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El Sr. Perranxrn i Carrió,
intervé dient que alguns ternes dels que es =
proposen per a incluir
perd altres no ho estan
en el Fla, estan detallats,
=
i fa referéncia
a la neteja de solars i altres llocs púUlics, pintures,
preguntant a quins sectors de la ciutat,
electri-citat
i jardineria,
es re-fereixen
i quines són les prioritats.
El Sr. Canal i Serrano, efectua una er<plicació detallada
de Les obres=
que es pretenen emprendre dins de cada concepte, que abarca el Pla dtocupació Cornunitária,
dient que alguna:;dfaquestes
obres, potser no podran rea
litzar-se
en el plaE dels sis mesos que tindrá
de, duració el PIa, peró que
en un próxim Pla drOcupació quedarien acabades. Entra a continuació
en el =
detall
de cada concepte i realitza
ltexplicació
de 1a procedéncia per Co
missions o Delegacions de cada una de 1es obres, eue stinclueixen
en els di
per a acabar la seva exposició
ferents
conceptes:
dient que totes aquestesf
obres són de contingiut 1 execució senzilla,
doncs ha de tenir-se
en compte=
que les realitzaran
persones que surten del nivell
de peonatge i eue, per =
tant, no sels pot demanar lrexec-ució d'obres d'embergadura.
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Realitzada
unanimitat.

votació

ordinária

I no havent-hi
més assumptes
cada la sessió, essent dos quarts
Secretari
certifico.
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i ratificant

nar
r--

fr¡¡l-¡r

i deu minuts

la Presidéncia declará aixe de dues, de tot el qué com a

