
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 24 de maig 
de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió 
del Ple de la Corporació núm. 9, amb caràcter extraordinari i urgent, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
 
 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Juli Sanclimens Genescà 
  
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Marcel.lí Llobet Corominas 
    Sr. Francesc De Puig Viladrich 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra. Teresa Just Riba 
    Sra. Maria Rosa Riera Montserrat 
 
    Regidors 
 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sr. Jordi Marsal Muntalà 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sra. Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
    Sr. Magí Mas Font                                               Sr. Josep 
Balet Oller 
                                                                 
    Han excusat assistència 
 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sra. Carme Vidal Vintró 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
 
    Secretari General 
   
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 



    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 25 min de la tarda, i després de 
comprovar el quòrum d'assistència perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a 
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
 
A l'inici de la sessió no hi és present la Sra. Crusellas i Serra que s'incorpora durant el 
coneixement del punt 2. de l'ordre del dia quan són les 13 h i 28 min de la tarda. 
 
1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA 

CONVOCATÒRIA I, SI S'ESCAU, RATIFICAR-LA 
 
Sotmesa a votació la ratificació de la convocatòria de la sessió, amb caràcter 
d'urgència, és aprovada i ratificada per unanimitat dels 21 membres presents. 
 
2.- DICTAMEN SOBRE CONCERTACIO D'UNA OPERACIO DE PRESTEC, 

D'IMPORT 139.523.382 PESSETES, AMB CAIXA D'ESTALVIS DE MANRESA 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"En el Pressupost Municipal per a l'exercici de 1993 aprovat en sessió plenària de 15 
de desembre de 1992, hi figura consignat com a ingrés al subconcepte 917.01, el 
finançament parcial del dèficit de l'exercici de 1991, per un import de 139.523.382 
pessetes per mitjà d'una operació de préstec a concertar amb el "Banco de Crédito 
Local" o altres entitats financeres. 
 
Als efectes de portar a terme l'esmentada operació, l'Alcalde que subscriu proposa al 
Ple de la Corporació l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concertar una operació de préstec d'import        139.523.382 pessetes, amb 
Caixa d'Estalvis de Manresa, amb destinació a la finalitat que es detalla a continuació, i 
amb les característiques que igualment s'esmenten: 
 
SUBCONCEPTE             FINALITAT                  IMPORT 
PRESSUPOSTARI 
--------------------------------------------------------------- 
 
917.01           FINANÇAMENT PARCIAL 
                 DÈFICIT EXERCICI 1991             139.523.382 
 
 
CARACTERÍSTIQUES DE L'OPERACIÓ DE CRÈDIT 
 
Import del préstec ............................139.523.382 PTA 
 
Període de carència ................. fracció del trimestre 
                                      natural. 
Termini d'amortització .............. 2 anys 
Periodicitat d'amortització ......... trimestral 



Número de terminis .................. 8 
Interès ............................. 12,25 per 100 nominal 
                                      invariable fins l'últim 
                                      dia de l'any 1993 i va- 
                                      riable en les anualitats  
                                      successives (1994 i 1r. 
                                      semestre 1995) d'acord 
                                      amb una de les dues al- 
                                      ternatives següents a  
                                      elecció de l'Ajuntament: 
 
                                      a) Índex de referència  
                                      del mercat hipotecari 
                                      més el 0'75. 
 
                                      b) MIBOR a 3 mesos més 
                                      el 0'50 
 
Comissió d'obertura ................  0'25% sobre l'import de 
                                      l'operació 
Disposició .........................  total en formalitzar  
                                      l'operació 
Garanties ..........................  participació municipal 
                                      en els tributs de l'Es- 
                                      tat. 
 
Segon.- Aprovar íntegrament el projecte de contracte del préstec que s'inclou com a 
annex únic a aquesta Proposta, per les clàusules del qual es regirà el préstec. 
 
Tercer.- Fer constar als efectes previstos a l'article 54.3 de la Llei 39/1988 de 28 de 
desembre que la càrrega financera anual derivada de la suma d'operacions financeres 
vigents concertades per aquest Ajuntament no ultrapassa el 25 per 100 dels seus 
recursos. 
 
Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents que siguin necessaris 
per a la formalització del contracte de préstec esmentat als acords anteriors." 
 
La Sra. Crusellas i Serra s'ha incorporat a la sessió durant la lectura del dictamen. 
 
El Sr. Sala i Rovira expressa que aquest és el dictamen que va quedar pendent en el 
darrer Ple, degut a què les converses amb la Caixa d'Estalvis donaven esperances 
que el tipus d'interès seria a la baixa, i així ha resultat, i avui es presenta la mateixa 
proposta amb els mateixos imports i condicions, llevat el tipus d'interès inicial, que és 
un 1 % més baix del que inicialment es plantejava. 
 
El Sr. Valls i Riera diu que el vot del seu grup serà d'abstenció de conformitat amb 
l'aprovació del pressupost inicial. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 11 vots afirmatius (CiU) i 11 abstencions 
(7 GMS, 3 ENM i 1 GMP). 



 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són les 
13 h i 30 min de la tarda, de tot el qual com a Secretari, certifico, i s'estén la present 
acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm........... i correlatius fins el núm 
.............. 
 
Vist i Plau 
L'ALCALDE 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


