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ACTA DE LA SESSIO PLENARIA DEL DIA 21
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AlcaIde-President
pérez

En Jordi

Tinents

i

Picas.

d I Alcalde

En Carles Canongia i Gerona
En Pere Camprubí i Font
En
Muntalá
:":u:
I':":t=i
ConseIIer
En
Nr
En
En
En
En
Nr
Nr
Na
En
N'

s

l"lanuel Cano i Navar ro
Agnés Torras i Casas
i Cors
Josep Griera
Carles Esquerré i Victori
i Diars
Josep Torradeflot
J o s e p l ¡ t a ri a C a l n e t i I g l e s i a s
Antoni-J.
Solano i Armingau
Eduard Bohigas i Santasusagna
i Casajuana
sabina Salisi
i Oller
Josep Balet
i ttosués
:t:":
:":":

Absents

j ustificats

En Ramon Puig i So1er
.:*_!": i Garc ia
En ro:":

Absents
En
Nr
En
En
En
En
En

justificar

Rafe.l Llusá i Torra
Andreu Dalmau i Sitjes
Sineó Selga i Ubach
Marcel.li
Llobet
i Corominas
Pere Ribera i Sellarés
SaIvi Huix i Rovira
Pedro Vilarasau
i Serracanta

Secretar
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sense

i

Gener a1

JULIOL
URGENT

En

Jose-J.

Casado

i

Rubio

A la Casa Consistorial
de la Ciutat
de Manresa, i essent
Ia una de la tarda
del dia vint-i-u
de julioI
de nil
noupresidénc ia
cents
vuitanta-sis
sota
Ia
deI
, es reuneixen
pérez picas,
Sr. Jordi
Tercer
TinenL drAIcalde
en funcions
per absénc ia j ustificada
d'Alcalde
deI Titular
de I'AIcald
ia
En Joan Cornet
i Prat
en primera
convocatória,
els
senyors
esmentats abans, a 1'objecte
de celebrar
sessió extraordináple
ria
i
urgent,
del
prbvia
Municipalr
convocatbria
a
Irefecte.
Obert lracte
es passá a tractar
dels
en lrOrdre
de convocatóriar.resolent-se
termes que a continuació
es relacionen.

assumptes figurats
tots
elIsr
én eIs

El Sr. Perez Picas manifesta
que donada Ia convocatbria
ple,
amb carácter
extraordinari
i
urgent
dtaquest
s'ha
dr acomprir
er tránit
de 1a ratificació
de ra convocatória,
segons preceptua
Irarticle
46-2 cl de 1a LIei
7/1995 de 2
drabril
reguladora
de les Bases del Régin Local.
Seguidament el Sr.
vocatória
amb carácter
guda per unanimitat.
1.-

Perez picas
sotmet a votaci6
la condrurgéncia
de 1a sessió que és obtin-

PRESIDENCIA

1.1

DICTAI,IEN SOBRE CONCERTACIO DIUNA OPERACIO DE CREDIT
AMB LA CAIXA DIESTALVIS
DE II{ANRESAPER UN I}IPORT DE
699.273.837r-PTES,
AII{B DESTI
A
LA
CANCEL.LACIO
DIOPERACIONS DE CREDIT EXISTENTS

Es va llegir
eI dictamen següent:
els
anys 1 .982 i
I .985,
aquest, Ajuntament
"Entre
ha
concertat
diverses
operacions
de crédit
anb diferents
Entitats
per finangar
Bancáries
atencions
d'rnversions
dins ders
Pressupostos
Municipals.
Les alteracions
deI mercat de capitals
ha suposat
una
baixa
ders tipus
dr interbs
en relació
amb els existents
en
el moment de formalitzar-se
les oper.acions de créait
referenciades
en eI parágraf
anter ior.
Davant d' aquesta situació,
que subscriu
I'AIcalde
considera
oportú
i convenient
concertar
una nova Operació
de
Crbdit
a un interbs
sensiblement
inferior
i anb un per íode
de caréncia
més ampli,
amb destí
a cancel.lar
1es Operacions
ja concertades.
de crbdit
A aquests efectes
srhan realitzat
gestions
amb 1a Caixa drEstalvis
de llanresa i s'ha arribat
a
un acord de principi.
Per

tot

aixb,

1'AIcalde

que

subscr iu,

proposa

al

ple

*?35

I'adopc ió

dels

següents

acords:

i contr actar una Oper ac ió de C
I r .- Sol . I ic itar
pessetes
( S I S - C E N T S N O R A N T A - N O UM I L I O N S
699.449.376
c E N T E S Q U A R A N T A - N O UM I L T R E S - C E N T E S S E T A N T A - S I S p E
distribuida
en les quantitats
i entre
Ies Caixes dl
seg üent s :
de Manresa
Caixa drEstalvis
i !4ont de p ietat
Caixa drEstalvis
de Barcelona
Caixa d'Estalvis
de Catalunya
Caixa de Pensions per a la Vellesa
i d'Esta1vis
de Catalunya
i Balears.

it
de
ATRE.
ETES) ,
stalv 1

303.068.768

Pres.

101.661.593
92 .109 .7 41

tr

202.609 .27 4

Í
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Les condicions
i
són le s seg üent s :
A} .-

TIPT'S

característiques

de lrOperació

de Crb-

D¡INTERES

deixat,
El capital
o en el seu cas, eI pendent,
produirá interessos
de tipus
variable,
a lralga
o a Ia baixa,
de,per trimestallats
en aquesta mateixa c1áusula ¡ d satisfer
tres
naturals
venguts,
1r últim
dia deI tr imestre
corresponent.

la

raI
per

Lrinterés
a
forma següent:

satisfer

1 .- Des del dia dr avui
següent
al present,
eI
100 anüa1.

en

cada

moment,

será

calculat

f ins l-'últin
dia de Ir any
d I interbs.
tipus
serb del

de

natu13 ¡ B O

2.Per a cada un dels
anys naturals
de'vigéncia
del
préstec
següents aI ternini
assenyalat
aI punt 1) anterior,
el tipus
d I interés
d'apI icació
será igual
a la nitj ana dels
preferencial
tipus
per a operacions
dr interbs
de crédit
a un
any dels Bancs de referbncia
e1 dia 30 de setembre de lrany
anterior,
arrodonida
al décim de punt més prbxirn.
Aquest tipus
resultantr
€rl cap cas podrá ser superior
a
la nitjana
simple dels t.ipus dr interbs
que durant
eI mateix
mes de setembre srhagin
aplicat
a les operacions
de préstec
no computables
en el
coeficient
d'inversió
obligatória
de
Ies Caixes', aprovada en el sí de la Co¡nissió Mixta esmentada
en la manifestació
segona.
En el seu defecte
preferencials
definida
dos.

regirá
exclussivament
en el pr imer parhgraf

la nitjana
de
dr aquest número

3.- En el supósit
que cap dels Bancs de referéncia
pupreferencials
bliqués
eIs tipus
als quals es fa esment en el
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parágraf
pertoqui
4.-

anterior,
será igual

er
ar

tipus
dr interés
satisfet
durant

Els

Bancs de referéncia

- Banco
- Banco
- Banco
- Banco
- Banco
- Banco
- Banco

Español de Crédito
de Bilbao
Central
Ilispano Americano
Popular
de Santander
de Vizcaya

pactat
per rr any
rrany anterior.

són els

que

següents:

5.- La comunicació
a r¡Ajuntament
prestatari
der tipus
d'interés
a aplicar
durant I'any
naturar
següent -quan sigui
dr apricació
1a var iabilitat
pactadaes raiá
mitjJngant
escrit
certificat
que la caixa
gestora
1i trametrá
ai.ns ders
10 darrers
dies del mes droctubre
de cada any.
De no convenir-ri
el nou tipus
dr interés,
r,AjuntamenL
prestatari
haurá de comunicar-ho
a la caixa
gestóra
abans
del dia
1 de desembre,
restant
obrigat
en ta1
supósit,
a
cancer.lar
anticipadament
e'l préstec
abans der 30 de juny de
1r any següent.
Fins aquesta data ers interessos
sr acreditaran a1 tipus
anterior.
un cop transcorregut
prestadores
podran donar-ro
j ud ic iaI.

rresmentat
per vengut

i

ternini,
res
caixes
rectamar-1o
per via

b) .- corrrssroNs
Aquestlffi.eritaráunacomissiód|oberturadeI0l50t
sobre 1r import de rroperació,
a cobrar
una sola

vegada.

-") :- DTIRADA DEL CONTRACTE
La durada deI contracte.¡indri¡
determinada
per la fracció
de1 tr imestre
natural
en qué es formalitzi
.r
contracte
i
quatre més, durant
ers quals,
només es pagaran interessos,
i
trenta-sis
quotes
tr imestrars
de 34.224.423
pessetes,
qus
incrouran
capital
i interessos,
al tipus
dr int"rés
pactat,
a
satisfer
er darrer
dia del
tr imestre
naturar
corresponent.
Aquestes
quotes variaran
a lralga
o a la baixa d,acord
amb
Ies variacion:
U.l t,ipus d'interbs
pactat.
2n.- of er ir
com a garant,ia
de la devolució
del capital
prestat
i del pagament ders interessos
venguts i no abonats,
dels interessos
de demora, costes i despeses en cas de litigi i dets impostos i gravámens que es devenguin
en ra formalització
der contracte,
ra part
necesshria
de la participaanual que legalment
corre-spongui
a aquest Ajuntament
en
"e1r ó F o n s N a c i o n a l
de cooperació
I'lunlcipar.
A aquests ef ectes,
s'autor ítza
i atorga
facultats
irrevocables
a la Generalitat
de catalunya¡
coln a organisme
pagador,
perqué
trarisfereixi
directament
aquest recurs
a 1a caixa d¡Estalvis
de Manresa,
com a caixa gestora
draquest
préstec,
a1 'Banco de crédito

]936

que
Local de España'r i a algrés
EnLitats
de
de Crbclit amb garantia
des Operacions
proporcionalment
i
m
p
o
r
t
s
f
o
r
m
a
l
i
t
,
z
a
t
s
.
als

ja tinguin
Ir esmentat

'

deI préstec
amb I'import
3r.Cancel.lar
feréncia
eI capital
en eIs acords anLeriors,
que a continuació
tització
dels préstecs
es
j
u
n
y
a 30 de
és el següent:
ETTTITAT
PRESTATARIA

PRESTBC
QIIANTIA

d rEsLalvis
de
Caixa
Manresa
Idem
Id em
Idem
i
drEstalvis
Caixá
de Bar
Ivlont de Pietat
celona...
.......
Id em
Id em
dr Estalvis
Caixa
de
Catal unya
Idem
Idem

Caixa de Pensions per
i drEsa Ia Vellesa
talvis
de Catalunya
i
Balear s
Iden
Id en
Idem
TOTALS

4t.s I adj unta

13.000.000
1s0.000.000
50.000.000
124.273.706

9afSr

a qub es fa rependénL dramorgue
relacionenr

IITPORT PEITDENT
D I AüORTITZACIO
EL 30-6-1.986

11.147.495
122.864.130
50.000.000
119.057.143
't

20.000.000
25.000.000
73.964.118

9.160.472
21 .9 17.540
60.583.s81

25.0 88 .565
22.000.000
50.000.000

21.031.66s
21 .078.076
50.000.000

20.000.000
50.000.000
75.000.000
75.000.000
773.326.389

at
re

16.381.887
s0.000.000
64.7 71.560
7 1 .45s .827
699.149.376

eI Projecte
de Contraéte
Aprovar
a Ia present Proposta dr Acord.

de

préstec

qua

que es lliurin
draquest
A Ies certificacions
acord srhi
projecte
de contracte,
adjuntaran
cópies de lresmentat
visat
pels
senyors Alcalde
i Secretari
de Ia Corporació.
Lr esmeno escriptures
tat projecte
s'haurá
dradequar
a les pófisses
púnfiques
€
ñ
c
a
s
d
e
en qub es formalitzin
c
o
ncedir-se
els
r
pr éstecs que s I acorda sol .1 ic itar .
I'r1.ln.
de la Corporació
Sr. Alcalde
5é.- Autoritzar
per formalitzar
eIs contractes
de préstec
en els termes que
sessió,
com a percedels acords de Ia própia
així
resulten
bre eI seu inport
de
en les formes previstes
en el contracte
pr éstec .
El Sr.
af irmativa

368427

BaIet
i no

i OIIer
expressa
t.é cap inconvenient

que la
és
seva postura
en votar
el dictamen,

peró demana les dades deI que
deixará
de pagar d'a¡nortització.

aquest

any

i

lrany

que

ve

es

EI Sr. Solano i Armingau diu que eI grup de CiU, un cop
revisat
el dictamen
i vistes
les dades comparatives
any per
any des del 1986 fins
aI 1997. El seu grup pensa que és una
positiva
operació
per lrAjuntament
supeditada
a Ia qüesti6
de disciplina
g
o
v
e
r
n
financera
de lrequip
de
socialista,
és
a dir,
el grup de CiU votarh
afirmativament
sempre que hi
hagi un compromís de lrequip
de govern en el sentit
que no
es faci
un úS indegut
draquests
diners
estalviats.
que Irequip
El
i tr{untalb diu
Sr.
Marsal
de govern
a
lrhora
per a lrany
de fer els pressupostos
que ver serb conseqüent amb tot eI conjunt
de les dades pel que fa a despeses, estalvis
i ingressos.
que hi
EI Sr.
i Arningau
diu
Solano
ha 30.000.000
de
pessetes
de més en lrany
1986, fruit
de Iroperació,
i que
vol
saber si
seran drestalvi
o de despesa per a un altre
conc epte
El Sr. Marsal i Muntali¡ expressa que per acabar de quadrar
eI pressupost,
segurament a lroctubre
srhauran
de fer
uns altres
canvis de partida
per manteniment on
estrictament
es tindran
en compte apart draquests
dubtes,
uns altres
referents
a pagaments de Ia MUNPAL que está pendent drun Deque ha de sortir.
cret
que per part
Afegeix
de I'equip
de
govern socialista
hi ha voluntat
de reduir
el dbficit
existent de la manera més rápida possible.
Et Sr. SoIano i Armingau ¡nanif esta que eI gr up de CiU,
tenint
en compte que Iroperació
és importantr
votará
afirmat , i v a m e nt .
Sotnbs

eI

dictamen

a votació

per

és aprovat

unanimitat.

més assumptes per tractar
I no havent-hi
es declarb
aixecad
Ia sessió,
essent un quart de dues del migdia,
de tot
eI qu
certifico.
, com a Secretari,
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