
A la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia, 2 8
d'octubre de 1994 . Es reuneixen els Srs . que tot seguit es diran;
a 1' obj ecte de celebrar sessió del Ple de la Corporació, núm : `Q, nj it
amb caràcter extraordinari i urgent, en primera convocatória . - -

ASSISTENTS :

Alcalde-President

Il .lm . Sr . Juli Sanclimens i Genesc à

Tinents d'Alcald e

Sr . Marcel .lí Llobet i Corominas
Sr . Francesc De Puig i Viladrich
Sr . Pere Oms i Pons
Sr . Eduard Bohígas i Santasusagna
Sr. Josep Ma Sala i Rovira
Sra . Maria Rosa Riera i Montserrat

Regidors

Sr . Pere Sobrerroca Camp s
Sr . Antoni Berenguer Casas
Sr . Jordi Rodó i Rod à
Sr . Pere Vilarasau Serracant a
Sr . Manuel Cano i Navarro
Sr . Joan C . Canongia i Geron a
Sr. Jordi Valls i Riera
Sr. Jacint Carrió i Vilasec a
Sr. Magí Mas i Font
Sr. Josep Balet i Oller

Secretari Genera l

Sr. Miquel Corbella i Pijua n

Interventor

Sr . Josep Trullàs Flotat s

ABSENTS :

Sra . Teresa Just i Rib a
Sr . Jordi Marsal i Muntal à
Sra . Carme Vidal i Vintró
Sr. Joaquim Garcia i Comas
Sr . Joaquim Collado i Llor t
Sra . M . Angels Crusellas i Serra
Sr. Ignasi Perramon i Carri ó
Sr. Carles Esclusa i Espinal



Oberta la sessió per la Presidència, quan són les 13 h i 10 min ,
i deprés de comprovar el quòrum d'assistència necessari perqu è
pugui ser iniciada, es procedeix tot seguit a conèixer el s
assumptes compresos en l'ordre del dia següent :

1.- PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA CONVOCATÒRI A
I, SI S'ESCAU, RATIFICAR-L A

El Secretari expressa que, pel que fa al segon punt que és e l
que ha motivat la convocatòria, la urgència ve motivada perquè
el cens electoral definitiu i la documentació necessària es van
rebre el mateix dia que es va fer la convocatòria, la qual cos a
no permetia fer una sessió extraordinària amb antelaci ó
suficient, ja que el sorteig per a la Formació de la Mes a
Electoral havia de tenir lloc, precisament, en el dia d'avui .

E1 Sr . Oms i Pons diu que donat que per al tema de la creació de l
centre d'empreses, s'està a l'espera de la confirmació definitiva
del crèdit, s'obre una partida, per tal que si arriba fora d e
termini, es tingui una consignació on carregar l'assignació
definitiva . Es un canvi de partides d'amortització a mig-llar g
termini, s'ha rebaixat un milió de pessetes i s'ha donat d'alta
en el projecte del Centre de Serveis i Creació d'Empreses .
Suposen que a finals del mes que ve arribarà la consignaci ó
definitiva del centre d'empreses i tot això és per poder-la donar
d'alta .

Explicada la urgència, el Ple de la Corporació, per unanimita t
dels 17 membres presents, acorda ratificar la convocatòri a
d'aquest Ple extraordinari i urgent .

2.- FORMACIó DE LA MESA ELECTORAL, MITJANÇANT SORTEIG PúBLIC ,
CONFORME A L'ART . 26 DE LA LLEI ORGàNICA 5/1985, DE 19 D E
JUNY,	 DEL RèGIM ELECTORAL GENERAL,	 AMB MOTIU DE LES
ELECCIONS	 A	 CAMBRES	 AGRÀRIES,	 CONVOCADES	 PER	 DECRET
245/1994, DE 29 DE SETEMBR E

Pel Secretari es manifesta que, conforme s'especifica a l'ordre
del dia, s'ha de procedir a la formació de la Mesa Electoral ,
mitjançant sorteig públic, conforme a l'art . 26 de la LLe i
Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, amb
motiu de les Eleccions a Cambres Agràries, convocades per Decre t
245/1994, de 29 de setembre, que hauran de tenir lloc el dia 2 7
de novembre de 1994 .

Efectuat el sorteig públic, a la vista del cens, queda
constituïda la Mesa Electoral, de la manera següent :

MESA ELECTORAL DE MANRESA



TITULARS

	

f~J,

	

f
PRESIDENT : CANTO BESA, JAIME

	

DNI : 39342269- R
lr . VOCAL : TASIAS PLANAS, JOAN

	

DNI : 39266492--H r?
2n . VOCAL : PUIG VILA, JUAN

	

DNI : 39237494-T1

SUPLENTS

DEL PRESIDENT : FERRER ARNAU, JUAN
DEL PRESIDENT : FARRES PRAT, FRANCISCO
DEL lr . VOCAL : SIMON TORT, JOAN
DEL lr . VOCAL : PRAT TATJE, MQ ANGEL S
DEL 2n . VOCAL : PICH OLIVERAS, ANTONI O
DEL 2n . VOCAL : CAROL BALLONGA, MONTSERRAT

En harmonia amb el suggeriment del Secretari, el Ple Corporatiu ,
per unanimitat dels 17 membres presents, acorda :

Que en el cas que, amb posterioritat hagués d'efectuar-se nov a
designació d'algun membre de la Mesa Electoral, com a
conseqüència de la impossibilitat de practicar la notificació a
l'interessat, acceptació d'excuses per la Junta Electora l
Territorial, o qualsevol altra causa legal, en substitució de l
designat anteriorment, recaurà automàticament en l'electo r
immediat hàbil posterior del Cens i així successivament .

3 .-

	

APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS
NÚMERO 4/1994, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT

E1 Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent :

"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverse s
obligacions municipals que no poden demorar-se fins l'exercic i
de 1995, i no existint crèdit consignat al Pressupost Municipa l
vigent, l'Alcalde que subscriu ha considerat convenient ordena r
la incoació d'un expedient de concessió de crèdit s
extraordinaris, a fi i efecte d'habilitar e1 crèdit pressupostar i
necessari per fer front a les despeses esmentades .

Confeccionat i informat per la Intervenció municipal d'aquest
Ajuntament, l'expedient de concessió de crèdits extraordinaris ,
es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, proposan t
l'adopció dels següents acords :

Primer .- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris amb
càrrec a recursos generats per baixes de crèdits de despese s
d°altres partides del Pressupost Municipal vigent no compromose s
reduïbles sense pertorbació del servei respectiu per finançar el s
costos necessaris per atendre diverses obligacions que no e s
poden demorar fins a l'exercici de 1995 .

029536 - A

DNI : 39305731-L
DNI : 39191888-A
DNI : 39299130-L
DNI : 39285956-P
DNI : 39258825-X
DNI : 39194342-L



Segon .- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número
4/1994 dins el Pressupost Municipal vigent, amb especificació d e
les partides pressupostàries que es creen o modifiquen, en l a
forma que es detalla a l'annex únic a aquest Dictamen .

Tercer .- De conformitat amb allò que disposa l'article 158, e n
relació amb el 150, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre ,
reguladora de les Hisendes Locals, l'expedient s'exposarà a l
públic, previ anunci al Butlletí Oficial de la Província, pe r
quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-l o
i presentar reclamacions davant el Ple, i es considerarà aprova t
definitivament si durant el termini esmentat no s'haguessi n
presentat reclamacions . "

El Sr . Oms i Pons diu que la defensa del dictamen ja l'ha fet e n
la justificació de la urgència, i que es pot passar directament
a la votació, si ningú no hi té inconvenient .

Sotmès el dictamen a votació és aprovat per unanimitat dels 1 7
membres presents .

I en no haver-hi més assumptes per tractar, el Sr . President
aixeca la sessió, quan són les 13 h i 20 min, del tot el qual co m
a Secretari certifico, i queda estès en els fulls del paper'
segellat de la Generalitat núm . .02953	 i correlativameyf t
fins el „ , 029536	

L'ALCALDE


	page 1
	page 2
	page 3
	page 4

