
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 6 de novembre de 
1995. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar 
sessió del Ple de la Corporació núm. 20 amb caràcter extraordinari, en primera 
convocatòria.¡Error! Marcador no definido. 
 
ASSISTENTS 
    Alcalde-President 
 
    Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera 
       
    Tinents d'Alcalde 
 
    Sr. Ramon Fontdevila i Subirana 
    Sr. Joaquim Collado i Llort 
    Sr. Josep Ramon Mora i Villamate 
    Sr. Joan Canongia i Gerona 
    Sr. Joaquim Garcia i Comas 
    Sr. Eduard Teixeiro i Macipe 
    Sr. Carles Esclusa i Espinal 
 
    Regidors 
 
    Sra.Emma Vila i Esteban 
    Sr. Jacint Carrió i Vilaseca 
    Sr. José Empez i Garcia 
    Sr. Magí Mas i Font 
    Sr. Antoni Casserras i Gasol 
    Sr. Pere Oms i Pons 
    Sra.Ma. Rosa Riera i Monserrat 
    Sr. Francesc Iglesias i Sala 
    Sr. Jordi López i Costa 
    Sr. Josep Rueda i Cruz 
    Sr. Josep Mª Clotet i Feliu 
    Sra.Imma Torra i Bitlloch 
    Sr. Lluís Serracanta Cortés 
    Sr. Antoni Arderiu i Freixa 
    Sr. Joaquim Sotoca i Cornet 
    Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta 
 
    Secretari General 
    
    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
EXCUSEN L´ABSÈNCIA Sr. Carles Anguela i Sant 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 35 min. del matí, i després de comprovar 
el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a 
conèixer els assumptes compresos en l'ordre del dia següents: 
 
 



 
 
 1.- ÀREA D´ALCALDIA 
 
 1.1 APROVACIÓ DE L´EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS NÚM. 7/1995, DINS DEL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT. 
 
El Secretari dóna compte del dictamen, que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que no 
poden demorar-se fins l'exercici de 1996, i sent insuficient el crèdit consignat al Pressupost 
Municipal vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordenar la incoació d'un 
expedient de concessió de suplements de crèdit, a fi i efecte d'habilitar el crèdit pressupostari 
necessari per fer front a les despeses esmentades. 
 
Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest Ajuntament, l'expedient de 
concessió de suplements de crèdit, es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, 
proposant l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de suplements de crèdit amb càrrec a recursos generats per  
baixes de crèdits de despeses d'altres partides del Pressupost Municipal vigent no 
compromeses reduïbles sense pertorbació del servei respectiu per finançar els costos 
necessaris per atendre diverses obligacions que no es poden demorar fins a l'exercici de 
1996. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 7/1995 dins el Pressupost 
Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es modifiquen, en la 
forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen. 
 
Tercer.- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, en relació amb el 150, de la Llei 
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà al 
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els 
interessats podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà 
aprovat definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessin  
presentat reclamacions." 
 
El Sr. Teixeiro i Macipe, explica que hi ha una baixa de 400.000,-ptes. en biblioteca i 
arxius-maquinària i instal.lacions, i en despeses diverses de cultura: 2.500.000,-ptes. i un 
increment en edificis i altres construccions per a l´arranjament dels sanitaris de la Casa 
Caritat d´1.000.000,-ptes. i biblioteques i arxius, per a la dotació de llibres de 400.000,-ptes. 
i subvenció de cultura d´1.000.000,-ptes. 
2n.) de Seguretat Ciutadana: un canvi de partides de 300.000,-ptes., disminució de Defensa 
Passiva, despeses diverses de 300.000,-ptes. i un augment de gratificacions per cobrir les 
necessitats previstes fins a finals d´any de 300.000,-ptes. 
3r.) de Secretaria General: la consignació insuficient en despeses diverses per cobrir les 
necessitats del procés electoral autonòmic del 19 de novembre, un suplement d´1.000.000,-
ptes. 
 
El Sr. Oms i Pons, diu que el seu grup, com és habitual en els canvis de partides, 
s´abstindrà. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per 13 vots afirmatius (8 GMS, 3 GMERC, i 2 
GMIC-A-EV) i 11 abstencions (8 GMCIU, i 3 GMPP). 
 
 
 



 
 
 
 1.2 APROVAR L´EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DEL 

CONTRACTE PRIVAT DE DIFUSIÓ D´UNA CAMPANYA PUBLICITÀRIA DE 
PROMOCIÓ DEL COMERÇ DE MANRESA, A TRAVÉS DE LA SÈRIE DE TV 
ROSA, DECLARAR URGENT LA TRAMITACIÓ DE L´EXPEDIENT I 
DELEGAR A LA COMISSIÓ DE GOVERN LA FACULTAT D´ADJUDICAR EL 
CONTRACTE; PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A 
L´ORDRE DEL DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME AMB ALLÒ 
QUE DISPOSA L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès l'interès municipal en contractar la difusió d'una campanya publicitària de promoció 
del comerç de Manresa a través de la sèrie de TV Rosa. 
 
Atès que per raons d’interès públic és fa necessària la tramitació urgent de l’expedient. 
 
Atès que es disposa de finançament suficient per a la contractació esmentada. 
 
De conformitat amb l’article 183 lletra c) de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes 
de les administracions públiques. 
 
Com Alcalde-President de l’Ajuntament de Manresa, prèvia ratificació de la inclusió 
d’aquest assumpte a l’ordre del dia, de conformitat amb l’article 82.3 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al Ple de la Corporació l'adopció 
del següent 
 
ACORD 
 
"1r Aprovar el plec de clàusules que regirà el contracte privat de difusió d'una campanya 
publicitària de promoció del comerç de Manresa, a través de la sèrie de TV Rosa. 
 
2n Declarar urgent la tramitació de l’expedient de contractació, atès que es fa necessari 
accelerar l’adjudicació del contracte per raons d’interès públic, de conformitat amb l’article 
72 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
3r Aprovar l'expedient de contractació del contracte privat descrit en el punt primer, per un 
preu d'11.600.000 PTA (inclòs l'I.V.A.), a adjudicar mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
 
4t Sotmetre a informació pública pel termini de 8 dies el plec de clàusules aprovat en el punt 
primer d’aquest acord, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
5è Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar el contracte i les altres 
posteriors atribuïdes a l'òrgan de contractació per l'article 265 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya (interpretació, modificació i resolució del 
contracte). 
 



6è Facultar a l'Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient 
 
7è Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa corresponent, de conformitat 
amb l’article 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals." 
 
El Sr. Collado i Llort, explica que el dictamen fa referència a l´aprovació d´un plec de 
clàusules per un contracte de difusió de la campanya publicitària de promoció del comerç a 
la sèrie "Rosa" que s´emet per televisió. Es tracta d´un contracte per un import 
d´11.600.000,-ptes. amb l´IVA inclòs amb el que es pretén l´aparició del lema "Manresa, 
Capital Comercial", durant 10 segons a les caretes d´entrada i sortida d´emissió de la sèrie. 
Creuen que pot tenir molt bon resultat pel que fa a la promoció del comerç a Manresa. 
 
El Sr. Javaloyes i Vilalta, intervé dient que el seu grup votarà afirmativament el dictamen. 
Que s´han de felicitar tots per haver aconseguit la promoció de Manresa, ciutat comercial. 
Aquesta ha de ser una primera pedra del que ha de ser la promoció de la ciutat de Manresa a 
l´exterior de la mateixa. Creuen que, a més a més de promocionar el comerç a Manresa amb 
publicitat, s´hauria d´entrar en la línia d´ajuts institucionals envers al comerç de la ciutat de 
Manresa. 
 
El Sr. Oms i Pons, diu que el seu grup votarà afirmativament el dictamen i que volen fer 
constar que aquests són diners d´un conveni que hi va haver quan es va instal.lar la gran 
superfície Pryca. Es va decidir destinar uns milions al comerç, i que són els comerciants, en 
comú acord amb la comissió de promoció, els qui destinen aquests diners per promocionar 
la sèrie "Rosa". Creuen que és una inversió important i interessant i esperen que altament 
rendible. Només vol fer constar que no són diners que aporta l´ajuntament, sinó que ja 
estaven destinats, de bell antuvi, al comerç de la ciutat. S´han de felicitar tots perquè 
Manresa hagi pogut entrar en aquesta sèrie, que, com altres, és ampliament seguida. 
 
L´Alcalde, mostra també la seva satisfacció perquè tots els grups municipals voten 
favorablement aquest dictamen que espera que sigui un element que engresqui una mica el 
comerç de la ciutat de Manresa. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres presents, i, per tant, 
amb el quòrum especial que determina l´art. 55 de la Llei 8/1987, de 15 d´abril, Municipal i 
de Règim Local de Catalunya, es declara acordat: 
 
1r Aprovar el plec de clàusules que regirà el contracte privat de difusió d'una campanya 
publicitària de promoció del comerç de Manresa, a través de la sèrie de TV Rosa. 
 
2n Declarar urgent la tramitació de l’expedient de contractació, atès que es fa necessari 
accelerar l’adjudicació del contracte per raons d’interès públic, de conformitat amb l’article 
72 de la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques. 
 
3r Aprovar l'expedient de contractació del contracte privat descrit en el punt primer, per un 
preu d'11.600.000 PTA (inclòs l'I.V.A.), a adjudicar mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
 
4t Sotmetre a informació pública pel termini de 8 dies el plec de clàusules aprovat en el punt 
primer d’aquest acord, mitjançant anunci a publicar en el Butlletí Oficial de la Província i en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
5è Delegar a la Comissió Municipal de Govern la facultat d'adjudicar el contracte i les altres 
posteriors atribuïdes a l'òrgan de contractació per l'article 265 de la Llei 8/1987, de 15 
d'abril, municipal i de règim local de Catalunya (interpretació, modificació i resolució del 



contracte). 
 
6è Facultar a l'Alcalde per a la signatura de la documentació necessària per a la 
complimentació de l'expedient 
 
7è Donar compte d’aquest acord a la Comissió Informativa corresponent, de conformitat 
amb l’article 126 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
 1.3 MODIFICAR O REAJUSTAR PUNTUALMENT L´ACORD 

ADOPTAT PEL PLE CORPORATIU, EN SESSIÓ DEL DIA 7-7-95, SOBRE 
DESIGNACIÓ DE MEMBRES CORPORATIUS COM A REPRESENTANTS A 
LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS DEL BAGES PER AL SANEJAMENT; 
PRÈVIA RATIFICACIÓ DE LA INCLUSIÓ DE L´ASSUMPTE A L´ORDRE DEL 
DIA, PER RAONS D´URGÈNCIA, CONFORME AMB ALLÒ QUE DISPOSA 
L´ART. 82.3 DEL ROF. 

 
Prèvia la ratificació de la inclusió d´aquest assumpte a l´ordre del dia, per raons d´urgència, 
acordada per unanimitat dels 24 membres presents, de conformitat amb l´art. 82.3 del 
Reglament d´Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, s´entra en el coneixement del dictamen, del què en dóna 
compte el Secretari i que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que el Ple Corporatiu, en sessió que va tenir lloc el dia 7 de juliol de 
1995, va designar, com a representants d'aquest ajuntament a la 
Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Bages per al Sanejament, als 
membres corporatius Srs. Magí Mas i Font, Joan Carles Canongia i Gerona, 
 Pere Oms i Pons i  Antoni Arderiu i Freixa. 
 
Atès que per tal d'adequar aquestes designacions a la voluntat política de 
l'equip de govern, en ordre a la integració dels seus membres en els òrgans 
col.legiats, s'imposa la modificació o reajustament puntual de l'esmentat 
acord, adoptat pel Ple Corporatiu en sessió de 7-7-95. 
 
Atesa la urgència de l'assumpte, per tal de possibilitar la immediata 
constitució de l'ens supramunicipal esmentat, es proposa al Ple corporatiu 
que, prèvia ratificació de la inclusió de l'assumpte a l'ordre del dia, de 
conformitat amb l'art. 82.3 del Reglament d'Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre, s'adopti el següent  
 
ACORD 
 
PRIMER .- Modificar o reajustar puntualment l'acord esmentat adoptat pel 
Ple Corporatiu en la sessió de data 7-7-95, designant representants d'aquest 
ajuntament a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària del Bages per al 
Sanejament i, a tal efecte: 
 
 
Designar, com a representants d'aquest ajuntament per integrar l'Assemblea 
General de la Mancomunitat de Municipis del Bages per al Sanejament, 
conforme l'art. 6è. dels Estatuts que regulen l'ens supramunicipal esmentat, 
els membres corporatius següents: 
 



 Sr. Jordi Valls i Riera 
 Sr. Magí Mas i Font 
 Sr. Pere Oms i Pons 
 Sr. Antoni Arderiu i Freixa. 
 
SEGON.- Donar compte d'aquest acord a la Comissió Informativa 
corresponent, de conformitat amb allò disposat a l'art. 126 del ROF, aprovat 
per RD 2568/1986, de 28 de novembre." 
 
El Sr. Collado i Llort, explica que amb aquest dictamen es proposa 
reajustar la designació dels membres que formen part de la mancomunitat 
de municipis del Bages per al sanejament, introduint la variació del Sr. Joan 
Canongia per Sr. Jordi Valls. 
 
Sotmès el dictamen a votació, s´aprova per unanimitat dels 24 membres 
presents, i, per tant, amb el quòrum especial que determina l´art. 47.3.m) de 
la Llei 7/1985, art. 112.3.p), de la Llei 8/1987 i art. 6 dels Estatuts que 
regeixen la Mancomunitat esmentada. 
 
Havent-se tractat ja tots els assumptes de l´ordre del dia, el President aixeca 
la sessió, quan són les 13 h. i 45 min., de tot el qual, com a Secretari 
certifico, i queda estès en els fulls del paper segellat de la Generalitat núm. 
030112-A i correlativament fins el 030114-A. 
 
 
EL SECRETARI L´ALCALDE      


