
 
Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, el dia 30 de juliol 
de 1993. Es reuneixen els Srs. que tot seguit es diran, a l'objecte de celebrar sessió 
del Ple de la Corporació núm. 13, amb caràcter extraordinari, 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. Eduard Bohígas Santasusagna 
    Sr. Josep Maria Sala Rovira 
    Sra. Teresa Just Riba 
    Sra. Maria Rosa Riera Montserrat 
 
     Regidors 
 
    Sr. Antoni Berenguer Casas 
    Sr. Jordi Rodó Rodà 
    Sr. Pere Vilarasau Serracanta 
    Sr. Jordi Marsal Muntalà 
    Sr. Jordi Valls Riera 
    Sr. Jacint Carrió Vilaseca 
    Sr. Joan Carles Canongia Gerona 
    Sra. Mª Angels Crusellas Serra 
    Sr. Ignasi Perramon Carrió 
    Sr. Magí Mas Font                                               Sr. Josep 
Balet Oller 
                                                                 
    Han excusat assistència 
 
    Sr. Pere Oms Pons 
    Sr. Pere Sobrerroca Camps 
    Sra. Carme Vidal Vintró 
    Sr. Manuel Cano Navarro 
    Sr. Joaquim García Comas 
    Sr. Joaquim Collado Llort 
    Sr. Carles Esclusa Espinal 
 
    No excusen assistència 
 
 
    Secretari General 
   



    Sr. Miquel Corbella Pijuan 
 
    Interventor 
 
    Sr. Josep Trullàs Flotats 
 
 
 
Oberta la sessió per la Presidència, essent la 1 h i 10 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: 
 
1.- PRESIDENCIA 
 
1.1 APROVACIO DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 

5/1993, DINS EL PRESSUPOST MUNICIPAL VIGENT 
 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Essent necessari realitzar despeses per atendre diverses obligacions municipals que 
no poden demorar-se fins l'exercici de 1994, i no existint o 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 crèdits extraordinaris, a 
fí 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 crèdits extraordinaris es sotmet a l'aprovació del Ple de la Corporació, proposant 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris 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 1994. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/1993 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
creen o 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. Sala i Rovira diu que aquest canvi de partides ja havien anunciat que seria 
necessari fer-lo abans que s'acabés aquest mes, i que permet tirar endavant la resta 



d'inversió pendent de portar a terme a l'escorxador comarcal del Bages, per poder 
aconseguir l'homologació del mercat comú. L'import d'aquest canvi de partides és de 
17.202.045 PTA. 
 
El Sr. Perramon i Carrió expressa que el seu grup s'abstindrà en aquest canvi de 
partides, tal i com habitualment ha fet l'ENM en canvis de partides del pressupost. 
El Sr. Canongia i Gerona diu que el GMS normalment, en coherència amb la votació 
dels pressupostos, a l'hora dels canvis de partida manifesten un vot d'abstenció, però 
en aquest cas concret, i referent a un tema que els preocupa moltíssim han decidit que 
votaran favorablement el canvi de partides. Consideren que la situació de l'Escorxador 
Comarcal del Bages s'ha de redreçar amb la màxima urgència possible i és evident 
que sense l'homologació és impossible la supervivència del mateix. També és cert que 
de la partida on es treuen els recursos, en el debat de pressupostos el GMS va 
presentar una esmena perquè fos suprimida, ja que consideraven que havia d'anar 
destinada a l'estalvi. I com s'ha pogut veure, era una partida innecessària, en aquell 
moment, i ara el que s'ha fet és reduir aquella partida per treure uns recursos del tot 
necessaris per a la ciutat. D'altra banda, demanen a l'Alcalde de la Ciutat, com a 
President del Consorci de l'Escorxador, que prengués les mesures que cregués més 
oportunes, ja sigui auditoria o qualsevol altra, per saber quin és l'estat real que té en 
aquests moments la concessionària del servei, perquè de tots són públiques i 
conegudes, les dificultats financeres per les que atravessa i no només amb 
l'homologació se solucionarà el problema de l'Escorxador, sino que possiblement s'han 
de prendre altres mesures. El que passa és que si no se sap la situació real de la 
concessionària difícilment es podran prendre les mesures més adequades. 
 
El Sr. Alcalde intervé dient que contestarà el Sr. Sala, que és la persona que té la 
presidència del Consorci. 
 
El Sr. Sala i Rovira en primer lloc agraeix el posicionament respecte aquest punt 
puntual del pressupost, com és la creació d'una partida per fer una subvenció amb 
capital per poder desencallar l'homologació d'aquest escorxador. Pensa que dins el 
context pot tenir un tractament diferenciat, com el GMS ha fet i ho agraeix. Pel que fa a 
la contrapartida d'aquest canvi de partides que és aquella que en el seu moment 
anava de subvencions amb interessos financers, diu que si que era necessari que hi 
fos quan es va aprovar el pressupost, en tant en quan s'estava en negociacions amb la 
Generalitat per aconseguir que fos la Generalitat qui agafés el càrrec del cost financer 
del projecte d'ampliació. No estaven tancades les negociacions, i per tant, amb una 
mesura, absolutament de precaució i per no tenir problemes de desenvolupament en 
el pressupost del 1993, era imprescindible incloure-hi aquesta partida. Com després 
s'ha vist, les negociacions van resultar profitoses i l'alliberament d'aquests recursos 
han permès en aquest moment, desencallar aquest projecte, que de no haver estat 
així, s'haguessin tingut greus dificultats per tirar-lo endavant. Pel que fa al seguiment 
de l'empresa concessionària diu que, tal i com ahir es va informar en la reunió 
extraordinària dels membres del Consorci, s'està fent un seguiment pràcticament 
setmanal respecte diferents punts de gestió i d'informació, que s'han mantingut 
entrevistes amb els representants sindicals i amb els representants dels treballadors 
per tenir confirmació sobre alguns extrems per a donar-li validesa i el cert és que s'ha 
anat encaixant la informació de la concessionària amb la dels representants dels 
treballadors, la qual cosa tranquilitza, i per altra banda, amb un seguit de gestions que 
s'estaven portant a terme per solucionar problemes amb la Hisenda pública, que no 



municipal, permetia tranquilitzar alguns aspectes, que a nivell laboral havien tingut 
certa tensió, i poden dir que hi ha un pacte de l'empresa amb els treballadors que es 
va realitzar la setmana passada, i també que de l'evolució que hi hagi dels mesos 
d'agost i setembre, en una reunió que el Consorci tindrà en règim ordinari la darrera 
setmana de setembre, parlaran de la conveniència o no de tirar endavant una 
auditoria. L'auditoria és un element que el Plec de Condicions permet demanar al 
Consorci en el moment que es cregui adient, no està, doncs, referenciat a cap 
tancament econòmic, i amb l'obligació per part de la concessionària de realitzar-la i 
sempre a càrrec de la pròpia concessionària. 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per 16 vots afirmatius (10 CiU, 5 GMS i 1 
GMP) i 2 abstencions (ENM) i, per tant, es declara acordat: 
 
Primer.- Autoritzar la concessió de crèdits extraordinaris 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 1994. 
 
Segon.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdits número 5/1993 dins el 
Pressupost Municipal vigent, amb especificació de les partides pressupostàries que es 
creen o 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. 
 
2.- AREA D'ACCIÓ CIUTADANA  
 
2.1. REGIDORIA-DELEGADA D'ESPORTS 
 
2.1.1. ACCEPTACIO I CONSIGNACIO PRESSUPOSTÀRIA DE LA SUBVENCIÓ DE 

988.000 PTA CONCEDIDA PER L'OBRA SOCIAL DE LA CAIXA DE 
MANRESA, AMB DESTINACIÓ AL CENTRE MUNICIPAL DE 
MEDICINA ESPORTIVA 

 
El Secretari llegeix el dictamen que, transcrit, diu el següent: 
 
"Atès que en data 16 de març d'enguany es va sol.licitar a la Caixa de Manresa un ajut 
per tal de portar a terme una millora de la infrastructura del Centre Municipal de 
Medicina Esportiva, mitjançant l'adquisició de diferents aparells tècnics. 
 
Atès que l'Obra Social de la Caixa de Manresa, en data 15 de juny, ha concedit a 
aquest Ajuntament un ajut per un import de 988.000 ptes. per tal de portar a terme les 
esmentades millores en el Centre Municipal de Medicina Esportiva. 
 



Es pel que el Regidor Delegat d'Esports proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels 
següents 
 
 A C O R D S 
 
1r.- Acceptar i consignar pressupostàriament com a ingrés la subvenció de 988.000 
ptes. (nou-centes vuitanta-vuit mil pessetes), concedides per l'Obra Social de la Caixa 
de Manresa, per a l'adquisició de diferents aparells tècnics i així millorar la 
infrastructura del Centre Municipal de Medicina Esportiva. 
 
2n.- Facultar a l'Il.lm. Sr. Alcalde-President per a la signatura de la documentació 
necessària." 
 
Sotmès l'assumpte a votació és aprovat per unanimitat dels 18 membres presents. 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar, es declara aixecada la sessió, quan són la 1 
h i 20 min de la nit, 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 
 
 
  
 


