ACTA DE LA SESSIO DEL DTA 29 DE SETEMBREDE 1982
EN CARACTEREXTRAORDTNARI
Alcalde-President

Il.lustríssim

Sr. Joan Cornet i Prat

Tinenhs dtAl-calde
En
En
En
En
Na
En
En
En

Jordi Marsa1 i Muntal¿i
Pere Gns i Pons
Ranon Puig i Soler
Ramon Llatjos
i Planas
Maria-Teresa Vilajeliu
i Roig
Ranon Maió Lluch
JOsep Soiinas i Nogmés
Josep-A. Garriga i Caro

Consellers
Er',iManuel Cano i Navamo
Nr Eduard Bohigas i Santasusagna
En Josep Fuentes i Ribas
Nr Enric Casasayas i Erichs
Nr Ignasi Perramon í Carrió
En Lluis TUneu i Roca
Na Concepció Cornas i Riu
En Frarrcesc Guillcrnia
1 Lasheras
En Jordi Pérez i Plcas
En JOan Garriga i Rovira
Nr frnili Martinez i Ballester;
Nf Andreu Descals i Codina
añ

^a

*
:":":t:

:i":t=i-corrons

4bsents justificets
En Josep,rEmpezi Garcia
Absents sense justifj-car
Na Maria-Angels Torrens i Vila
En Francesc Canal i Serrano

Secretari
En Jose-J.

Casado i Rubio

Interventor
En Victorino
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Rodriquez
- ="=

i Santos

guarts.'+
A la Casa Consistorial
de la Ciutat de Manresa, i essent
de dues de l-a ,tarda, de1 dia vint-i-nou
de Setembre de mil" nou--cents vui- tanta-dos,
es reuneixen sota la Presidéncia del Sr. Alcalde,
i en primera=
convocatória,
els senyors esnentats abans i a l'objecte
de celebrar sessió
préüia convocatdria
extraordi-nária
del Ple Municipal,
a lrefecte.
Obert lfacte es passá a tractar
Convocatdria,
resolent-se
tots ells
lacionen:

dels assumptes figurats
en lrOrdre de
en els ternres que a continuació
es re-

1-. APROVACIO. SI PROCEDEIX DE L'ACTA ANTERIOR.
Es procedía
dia
vint-i-set

a l'aprovació
Ce lfacta
de la sessió plenária
de Setembre de mil nou-cents vuitanta-dos.

celebrada

el

2. PRESIDEI\¡CIA.
2.1-. AIVIPLIACIÓPER DOS MESOSDEL

Es va Ilegir
güent acord:

el dictamen,

REDACCIÓ DE L,A MEI\ÓRIA PER A

en el qual es proposava

lradopció

del se

t?Ampliarr p€r un termini de dos rnesos, el període de redacció de =
la preceptiva
Me.rnória de ltestudi
del servei
df Escorxador, en trámit =
de municipalització.
n'Acord amb el que disposa lfart.
58 del Reglanent
de Serveis de les Corporacions Locals't.
Realitzada
mitat -

votació

ordindria

3 . HISENDA I ADMINISTRACIÓ.

del

dictanren,

fou aprovaL ,per unani

-

]

3.1-. ORDENANqA
FISCAL DE L'IMPOST DE PLUS-VALUA.
Es llegí
)Acord:

el dictamen,

en el qual es proposava

l-'adopció

de1 següent

de I'OrdenanEa Fiscal reguladora de ltIm "Aprovar Ia nrodificació
post Municipal sobre l'[hcrement
del Valor dels Terrenys, així com la =
taula drindex-valors
unitari-s
de1 palm quadrat dels terrenys det terme=muni
per al període biennal
a933-1984tt.
"ciipat
Tnterve el- Sr. Ons i Pons, dient qre a lfanalitzar
aquesta Ordenan
I
han
vist amb certa sorpresa que no srhan seguit els criteris
ini
Ea,
cials:
que,
per
eren
altres,
i
que
quedés
tant,
demanava
sobre la =
eue
taula.
Seguidanent el Sr. Alcalde,
disposa que es dongui l-ectura a ltesne
na presentada al- capítol 6é. art. !7 de I'OrdenanEa Fiscalr pel consel1er, Ignasi Perranon, del PSAN, i que és del següent tenor literal:
'tModificar
tol VI, article
Iitat
A, en els
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lrOrdenanga F1-scal de lrlmpost
de Plusválua,
en eI capi
17, deixant els tipus de gravámen a aplicar
en Ia rnodal
percentatges
següents:

Coeficient
Coeficient
Coeficient

nÉs petit
de 1 0 . .
de 10 a 20
de 20 a 60

Coeficient
Coeficient
Coeficient
Coeficient

de
de
de
de

60 a 100
100 a 200
200 a 300
mésr,de300

......
.....
...-.

15

20
25
30 of
32
oL

tl

El Sr. Marsal i Muntalá, intervé
que qre
raonant la impossibilitat
=
di sobre la taula,
l-a decÍssió sobre lrOrdenanEa Fiscal-r per quant els
per a que surteixj-n efectes en ltany següent, estan sotne acords fiscals
precisament avui.
sos a un plag i aquest plaE finalitza
El Sr. Martinez i Ballester,
diu que la presentació
nanga, tamÉ li ha sorprés, per no entendre eLs criteris
teixa i demana una explicació
en quanL al seu contingut,
alguns tipus sthan aixecat per sobre del 40 %, i altres,
xen, per la qual cosa també insisteix
en que si aaquesLa
li dona, q:e l'assumptes qr-redi també sobre la taula.

dtaqr,resta Orde
básics de la ma doncs observa que
inclús es reduelno sea
explicació

El Sr. Marsal i Muntalá, diu que la motivació dfaquesta Ordenanqa, te
eI seu fonament en dues causes, essent Ia primera drelles
que la vila
géncia de la taula de valors, áe Plus válua, acaba en 1-982, i sfha d'elabo
rar una altra per a 1983; i essent la segona, la que dfaquests valors resl
ponen al resultat
pels Técnics Municipals=
dfuns estudis técnics elaborats
dtHisenda i Urbanisme, sobre la base de la documentació existent
i sobre =
lraportació
per el Consorci de Contribuaió
realitzada
Urbanar $Je actual nenl, está portant a terne }a revisió
en el nn:nicipi,
i scbre la base dtaplicació
generals válids per a totai
de criteris
la Província.
Continua ex
posant que en quant als preus, en alguns casos, sfhan produit bai-xes per I
raons de mercat; en altres
pels procesos operadors=
hí ha hagut increnents
dturbanització
i millores;
en altres
hi ha hagut petites
correccions
de =
fins un 1e/", i en altres
les modificaci-ons han obeit a lrestudi
més deta ;
1lat que srha efectuat,
com a conseqüéncia de la revisió
de la Contribució
Urbana. En tot cas els preus són encara inferiors
a1s de Mercat i adernés =
=
lfestudi
e,l considera técnicament correcte per la garantia que ofereixen
=
els técnics que han intervingut,
que ja feren lfanterior
tant nunicipalq
estudi corn els de BarceLona, per la Contribució
Urbana. Diu que, també, =
s'ha,anat
cap a la unificació
dels tipus de valoració
segons normativa dra
plicació,
suposant que lrexisténcia
de dues normatives diferents,
una per:
a Plus válua, i altre per a Contribucions
Urbanes, representava una dis
gue sthavia de corretgit
torsió:
cap a lfadaptació
de Ia que técnicament =
es consi-dera més correcta,
i- aquesta era la Contribució
Urbana, doncs, era
dfexernple, i entre altres
aspectes trecava amb el tractanent
uniforme de =
valors del sd1, segons la norma de Plus Váluar p€r a anar a les seves pos=
d'aprofitanent
sibilitats
urbanístic,
segons Ia normativa de Contribució
=
Urbana, i per aixd enten que amb lrordenanEa que presenta slaconsegueíx
justícia,
una millor
una millor
tdcnica i una adequada adaptació.
E1 Sr. Garriga i Caro, diu que es planteja
un problema de dificil
deci-ssió, doncs per una banda sracaba e1 plaE per a adoptar l-racord de modificació
de lrordenanqa
i per altre
la própia ordenanqa conté modificacions
en els seus tipus, que en alguns casos staugmenten i en altres
es reduei- xen i demana al Sr. Ponent dtHisenda, una resposta sincera,
sobre si compa
rant globalment el resultat
de ltaplicació
de lfordenanEa anteri-oro amb =
Itaplicació
de lfoodenanGa, fraprovació
de la qr:al es proposa, el resultat
final d'aquesta última és menysr,costós per a1s terrenys que lfanterior.
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Etr Sr. Marsal i Muntalá, contesta que una resposta $lobal i en termes

absoluts,

no és possiJcle,

doncs tot

dependrá del nonü¡re

transmlssl-OflS

=

diferents
sondejos sobre vari-s punts de lrOrdenanEa, i en alguns cdssos, =
el resultat
de liquidació,
ha sigut similar
a1 de lrOrdenanEa anterior,
en
altes, srhan experinentat
rebaixes dfinctuús un 50/, i en altres la liquidació ha experinentat
incrernent i que, en definitiva,
és aixd el que puc =
respondre.

E1 Sr. Garriga
cord,

1

que per

i Caro, manifesta qre amb aquesta expllcació,
tant eL seu grup votará a favor de lrOrdenanqa.

está

dta

El Sr. Perramon i Carrió, diu que ha tingut la possibilitat
d'analitzar els criteris
técnics que han servit
de base per a la revissió
dels . =
=
preusr eue es proposen en^ lfOrdenanEa i que aquests Ii ssnble correctes,
just
dons és nés
els valors sobre les posslbilitats
tractar
edifi-catóries=
drun solar qle no solament pe1 seu so1 emplaqament independetment de les =
seves possibilitats
edificatdries
i de la urbanització,
i tot aixó repre=
senta una evident millora
técnica en el tractanent
Peró sí
de lrlmpost.
aixd ho exposa ccm a criteri
general no pot din"el
mateix en el tema de =
I'estudi
concret de carrer per carrer,
doncs per a lfestudi
exahustiu que=
aixd representa,
no ha pogut disposar de lrantelació
deguda, i per aixó el
contingut
de la seva esmend, S'orienta
en el sentit
drentendre eu€ coÍl €r't=
ltaplicació
d'aquesta OrdenanEa es produeix una práctica
congelació dels =
preus de sdl, a lfassimilar-1os
per a la Contrlbució
amb els previstos
Urbana, eI que proposa es lfincrement
dels percentatgeg que no exagera , sino que tendej-x a aconseguir lfefectivitat
de lrincrenent
dels impostos directes sobre els i-ndirectes.
que per Ci-U, se 1i ocpliquesTamÉ interessa
sin els motius que puguin aconsellar
ltaplagament
de la decissió.
El Sr- Martlnez i Ball-ester,
diu que un tema tan trascendentr.-per
corn
prendre diferents
sectors,
no te perqué ésser
tractat
de forma precipitada doncs si e¡<isteix el complinrent d'un p1ag, aquest plaq es coneixi abans
i pregunta, si ltestudi
s'ha decidit
fa qtratre dies o estava ja fet, doncs
el que es cert és que aquest estudi no ha de basar-se solanent en criteris
=
técnics,
sino c¡re ha drhaver-hi
per a que e1s difgrents
temps suficient
grups polítics
puguin presentar
les seves opcions sense lhaver dranar cotn =
a rrsalto de matafr.
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E1 Sr. Marsal i Muntalaá, intervé dient que sfha de distingir
el que=
són crí-teris
polítics,
técnics i el que són criteris
i l'Impost
de PLus Vá
lua, te aquest doble sentit,
doncs eI criteri
técnic és el del valocr reall
del sól, segons preu deI mercat i que aquest valor técnic no poden decidir1o els potítics
polític
i qr.re l'aspecte
consistirá
en decidir
si- sobre el=
valor técnic ja dona! es puja o es baixa el preu per a que pugin o baixin=
=
els impostos, i aixó sí que és una decissió po1ítica.
Els técnics fa ja
dos o tres mesos que han fet ja ltestudi
i ho han fet a fons i dracord amb
eL Consorci de Contribució
Urbana, i d'iaxó ha resultat
una valoració
técnica que és el preu de nercat,
aI qual stha aplicat
inde¡< cordeterminats
rectos qr:e ho disminueixen
i sobre aquest estudi,
així efectuat,
es sobre=
poIítiques,
peró que per part del seu grup =
e1 qr-ral hi cabran decissions
política
l'opció
políti
colncideix
amb La valoració
técníca. Una valoració
ca ésr,Ia presentada pel PSAN, que proposa lrincrement
dels tipus impositi-us
com podia existir
una altrg proposanfo th seva reducci-ó, perd estima que =
l'Ordenanqa és técnicament correcta
i que si no sfaprova,
e1s ingressos de
Plsu Válua seran de més rendiment, perd que del que es tracta és dtaconseguir una aplicació
impositiva
correcte,
eue no pugin e1s impostos per a =
que
1983, i
el major rendiment dringressos
vingui donat per ltaplicació
de
Ia revisió
de la Contribució
Territori-al
Urbana.

El Sr. Ons i Pons, diu que al dernanar que l'assumptp quedés sobre la
tauLa, era degut a un acord existent
en la C0nissió dt
, de mantenir
el mateix nivell
ercistent i de rectificar
injusticiei
deri-vada
de lra+
una
plicació'del
Pla drOrdenació i sense que aíxó vulgnri representar
el ser =
nngnanims. Ha vist com augnent considerablenrent
el preu per metre quadrat
que"ohaguin'-rldf
sóI
i
no
está
del
d'acord en
acceptar-sg merament criteris
doncs en aquest cas, e1s criteris
técnics,
amb =
técnics no coincideixen
ja
grup,
que
que
els de1 seu
només cal observar
en aquests anys els preus
pujat,
que
no
han
del sól
si-no
han disminuit,
i si sthagués estudiat a =
que
1es
fons
variacions
introdueix
lrOrdenanga s'haguera observat una ten
que a la disminució,
Insisteix
déncia més gran a I'incrernent
en que els I
per
preusr
p€rd =
técnics són elenrents o valors
criteris
a determinar els
que la decissió ha de ser analiLada tamÉ, políticament,
i és tema de Ple.
tema a tenir en compte, es que e1s valors de plus válua, afec
Un altre
ten a la Contribució
Urbana, i si eslem aixecant aquells valors,
estem ja
els valors per a Contribucio
fixant
Urbana, r:ecolzant-nos precissament en
un dels impostos que major repercussió
Si fessir¡rr
te en la vida municipal.
numeros, srapreciarla
com srercperimetna un increnent
important,
en el red'aquesta recaudació i el seu grLlp no está per lfincrement
sultat
de les=
taxes, sino que enten que srhan de congelar,
malgrat que pugui p€nBáFGS€=
que es tracta d'oportunisme
polític.
Per tant demana reflexió
i que de con
tinuar la proposta, eI vot del seu grLlp será negatiu.
=
que lrAjuntament
El Sr. Marsa1 i MUntala) intervé per a clarificar
no aprova ta Contribució
Terri-torial
Urbana, sino qr:e 1a gestió i I'aprovació correspon a ltEstat,
encara q;e el rendinent de la Contribució
Territorial
Urbana, vagi a parar a les arques municipals.
Si es presenten re
clamacions lrAJuntament,
no las resol,
sino que les tramita a1 Consorci I
q.re és el que resol,
encara qr,re és evident que en aquest Ajuntament srha=
treballat
conjuntanent,
amb el Consorci per a intentar
coincidir
els va ¿
lors de plus vriluai¡amb la de la Contribució
Urbana, peró sense que aixó =
vulgui dir que necessáriament vagi a ser així,
doncs podria profluir-se
un
desfase, cqn fins ara ha existit.
El Sr. Ons i Pons, diu que evi-dentnrent hi ha un tant per cent molt =
per a la contribució=
que eI Consorci apliqui
elevat,
de possibilitats
urbana, els valors que 1tAjuntament aprovi per a Plus Vdlua, i que si lrA
juntament aprovés altres
probablernent ag;ests altres valors,
ao l
valors,
el- Consorci.
ceptaria
El Sr. Perramon i Carrió diu q.re Ia proposta presentada per e11, no=
a rebaixar
és dirigida
la recaudació perque enten que aixó no és positiu,
a obtenir el repartiment
dfuna masino que aquesta proposta va orientada
nera més justa.
El Sr. Ons i Pons, proposa una doble votació perque si bé, estan dra
de la modificació,
no ho estan en g:ant al preu f
cord amb 1a profunditat
del pam.
E1 Sr. Marsal i lfuntal¿i, insisteix
en que qualsevol que sigui el resultat
Territorial
Urbana.
Contribució

en que hem
de la votació,

=
de ser conscients,
no incidir¿i
en la =

El Sr. Perramon i Carrió,
tamné estaria
dracord en separar preus i- =
reserves en la=
d'acord en els preus i mostraria
ordenanqa, doncs estaria
regulació
de l'ordenanqa
fiscal.
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E1 Sr. Alcalde,
diu g-re técnicament lraprovació
lfOrdenanEa requereix un quorum i aq:esta decíssió
ha de ser sobretot
conjunt de l'OrdenanEa, doncs en vi-rtut draquest quorum especial podria resultar
una part=,de lfOrdenanEa aprovada i una altra refusada, eI qué ta faria aplicable.
Davant la petició
oet sr. üns i Pons,
que es convoqui- un ple, petr=
a demá, que és l'últim
dia de decissió,
e1 Sr. Alcalde insisteix
efl eu€ ==
ja q;e hi ha hagut 48 horesr.per a examinar liexpela urgéncia és evident,
dient i en que, no existint
nés que dues propostes sobre 1a taula, sobre =
aquestes ens hsn de pronunciar.
A continuació
intervé el Sr. fNterventor-de
per a in la Corporació,
troduir
una precissió
que és polític
entre.el
i eI que és técnic,
dient q=
q:e la valoració
del sdl, és segons llei,
1a dels preus corrents en venda,
i- aquests valors no poden fer-los
els polítics
ni els poden modificar;
per
que responen a criteri-s
I
tgtalment
técnics i que lrúnic que és de criteri
polític
és I'dplicació
que pot arribar
de la tarífe
fins a un 4ú/".
E1 Sr. Alcalde,
sotmet a votaci-ó lresrnena presentada que es refusada=
per 1-Ovots, emesos pels grups del PSC (PSC-PSOE) i de CC-LCD, í les abs tencions de ClU, PSUC i el Sr. Casasayas dtlndependents,
obteni-nt-se a favor de lresmena un vot del PSAN.
A continuació
el Sr. Alcalde,
sotnet a votació el dictamen, presentat
emetent-se 10 vots a favor dels grups del PSC (PSC-PSOE) i CC-L,CD, 5 vots=
en contra del grup de Convergéncáa i Unió i 7 abstencions
dels grups del =
PSLC, PSAN i Independent, per 1a qual cosa, al no haver-se obtingut
=
el
quorum legal per a la validesa de lracord,
e1 dictamen no fou aprovat.
4. URBANISME.
4.1.. APROVACIODEL DESGLOSSAIVIENT
DEL PRO]ECTE DE REESTRLCTURACIOI RENOVA-

Es va lleEi-r
guent acord:

el

dictamen,

en el qual es proposava

lfadopcló

del

se

f'Aprovar eI desglossament del projecte
de ,REESTRL.JCTURACIO
I RENOVACIO
DE LIENLLUMEMT PUBLIC DE DTFERENTSCARRERSDE LA CIUTAT, aprovat en sessió
plenaria de1 dia 28 drAbril de 1-982, en les seqüents fases:
FASE 1E.

ET-4BO CAPUTXINS
ET-323 LA G.jIA
ET-338 PJDA. RO]A
ET_214O CTRA SANTPEDOR
ET_552 ESCALESCASTELL
per un pressupost de 927.423'30 Pb.
FASE 2e.

ET-265 LIPMES
frT-216O PORTABELLA,
ET-309 PSSATGERIBERA

ET-425 CRzu
ET-2209COS
ESCORXADOR
per un pressupost de 969.307'96
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Pts

FASE 3E ET-301- LLUS$
ET-306 PARC
ET-585 BASTARDES
ET-391- CAI\AL
ET$283 PLAqA CATALUNyA
ALFONS XII
ET-303 CARRIO
per un pressupost de L.459.192'62

h

FASE 4A ET-310 PROL. GUIMERA
ET-21.80 STO. ROSIÑOL
ET-41-5 NEPTUNO
ET-sOO PREDICADORES
ET_4A2 PASSATGE SOL
SAF TORTONYES
ET4A4
17 DE MAIG
per un pressupost de L.1-68.192'62 Pts.
de nou briculs
FASE 5e Instal.lacló
un pressupost de 504.577t 26 Ph'?.
Reatit2ada votació ordinária
eI dictamen per unani-mitat.
4.2.

al carrer

Francesc Moragtresr per

l-a proposta,

i ratificant

fou aprovat

=

DM, PRq]ECTE DIUN ABOCADROCONTROLATDIES
APROVACIODEL DESGLOSSAMENT

Es va tlegir
giuent acord:

el dictamen,

en e1 qual es proposava

l'adopció

del se --

'Aprovar eI desglossament del projecte
de CONSTRUCCIODfUN ABOCADOR=
CONTROLATD'ESCOI\4BRARIES,EN CAN FONT DELS CIRERE\CS, EN ÉL SECTORDE BU del dia 29 de Juliol=
FALVENT DTAQUESTA
CIUTAT, aprovat en sessió plenária
de 1982, en les següents fases:
accés interior.
Carretera
Drenatges.
Valla de tancament.
Pou de Furins.
Impernreabili.tzació
del terreny.
Assegellat
abocador actual.
Terraplens frontals.
Acondicionament del camí d'accés
Per un pressupost de 25.463.335'80 Pb

FASE 1a

cornpactadora tipus
FASE 2e Adquisició
Per un pressupost de 23.500.000 ftr

al pcu de purins.

TANA-3O

FASE 3e Esconrnesa dtaiguaspotable.
Per un pressupost de 1-.480.758'65 Pts
FASE 4e Escomesa el&trica
Per un pressupost de 1-.391.532r- Pts
eIéctrica
FASE 5e Instal.lació
Per un Dressupost de 639.M6'56
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i enllumenac
W

FASE6e Subministranrent instal.lació
Per un pressupost de 1.600.000 Pts.

druna

FASE 7e Construcció caseta oficines
Per un Pressupost de 1.035.072'99 h
D(PROPIACIOT{SI INDEMNITZACIONIS,per un total

de 3.1-76.400 ht'.

gf -9¡'.r l4ajó ú Lluch, demana o<plicació
=
de ccrn está la sítuació
de
lrabocador en relació
amb la Mancornunitat de Municipis,
i e1 régim de subvencions a obtenir,
q:e en quant a la Mancornuníresponent el Sr. Alcalde,
tat ja es va fer una reunió i uns estatuts
per a que s'estudiessin
i es =
prestessin
esmenes i ara srestá pendent dtuna prdxima reunió i que en q:ant
a les strlcvencions;:restan en ltestat
conegut de concessió.
El Sr. Majó diu que havien insistit
en que lrabocador fos comarcal i=
sobre aixó ja hi havia hagut dj-scussions
i ara ssnbla que es projecta
una=
mancornunitat per a la gestió conjuntg del que per a aquesta decissió,
ni- =
han sigut consultats
ni la decissió compartida,
doncs tanpoc saben ltopi
nió dels integrants
de la Mancomunitat, per la qual cosa davant una situació així, han dfabstenir-se.
precisa que en els Estatuts de la prdpia Mancornunitat
El Sr. Alcalde,
ja es preveu que la inversió
i la construcció
de lfabocador ho fará I'Ajun
tament de Manresa, i que per a la Manconn:nltat queda 1a geÉt$ó i que ara I
no aprovar el dictamen representari-a
no fer I'abocador
i que es tema de di
ferent gestió.
pre 16 vots a favor,
Sotmés el dictamen a votació
va aprovar-se
eme ==
sos pels grups PSC (PSC-PSOE), CiU, CC{JCD i PSAN i 6 abstenci-ons dels
arrrns de] PSIC i Independent.
5. SECRETARIAGENERAL.
5.1-. DICTAMENSSCtsRECONTRACTACIODE PERSONAI,.

dels

Es vaen.Lllegir
els
següehüs acords:

dictamens,

en eIs

quals

es proposava

I'adopció

=

tContractar

a NA MARIA MERCECARBONELLI @yEZ, pel període cornprés=
entre e1 20 i 30 de setembre de 1-982r p€r a exercir
funcions de Monitor de
Misica als Col.legis
i per una retribució
Nacionals,
mensual de 41-.807 Pts.
A l'enparanent del que disposa lf art. 25.1- del R.D. 3046/77 de 6 d'Octu brerr.
?rContractar

a JOAN BAPTISTA COSTA I BLPZ;QUWTper a exercir
fucnions
de Monitor de Glmnás, pe1 període comprés entre e1 20 i el 30 de Setsnbre
de 1-982, i- amb una retribució
de 4L.807 ftsmesnuals, A lfehirnpar del que dis
posa lrarticle
25.1 del R.D. 3046/77 de 6 drOctubretr.

6 5 04 4

rContractar
a NTANTONIPRAT f SALDICI, p€r a e><ercir funci-ons d'@e=
pe1 període com prés entre If1 d'Octubre i el 31- de desembre de
rari,
1982, i amb una retribució
mensual de 47.862 Pts,més üna paga extra de Nadal
de 37.402 Pts,una paga extra dtOctubre
de 37.402 Pb, una pga extra de Juliol
en beneficis
de 27.048 Pts,a satisde 5.878 h, i una paga de participació
fer dins del prirner trimestre
dellrany.
Totes les pagues srentenen en 1a=
pa.rt proporcional
que correspongui.
I a lranpararnent del que disposa lfart
25.2 deL R.D. 3046/77 de 6 d'Octubre'r.

Realitzada votació ordinária
vades totes elles per unanimitat.

i ratificant

, foren

apro

fr¡c{-¡r
I no havent-hi més assumptes mI"--r
=
la Presi
declará
aixecada la sessió, sent un quart de tres de la tarda, de tot el que com
a Secretari certifico.

