ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Sessió: 8/2015
Dia: 13 de juny de 2015
Horari: de 12 a 13.30 h
Lloc: Saló de Sessions de la Casa Consistorial de Manresa
Caràcter: extraordinari

Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, a les 12 h del
migdia del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen els senyors i senyores següents que
han estat proclamats regidors i regidores electes, com a conseqüència de les últimes
eleccions locals convocades mitjançant Reial decret 233/2015, de 30 de març, que van
tenir lloc el passat dia 24 de maig de 2015.
Aloy Guàrdia
Calmet Piqué
Cardona Junyent
Caus Rovira
Crespo Obiols
Cruz Mas
Culell Oliveras
Davins Pey
Escolà Garcia
Espinosa Cerrato
Estefanell Medina
Garcés Casas
Garcia Comas
González Martín
Junyent Torras
Llobet Mercadé
Masdeu Valverde
Rojo Hernández
Rosich Vilaró
Sala Rovira
Sánchez Ruiz
Santolaria Morros
Serracanta Espinalt
Tomàs Vives
Torras Oliveras

Marc
Joan
Mercè
Àuria
Anna
Cristina
Pere
Miquel
Dídac
Antonio
Mireia
Jordi
Joaquim
Felip
Valentí
Antoni
Jordi
Andrés
Maria Mercè
Josep Maria
Olga
Àngels
Jordi
Gemma
Jaume

Són assistits pel secretari de la Corporació, senyor José Luis González Leal.
Desenvolupament de la sessió
El secretari dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada
per constituir la Corporació Municipal i per a l’elecció de l’alcalde.
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de constituir el nou Ajuntament de
Manresa, a la vista dels resultats que es van produir el passat 24 de maig de 2015,

data de celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de
les corporacions locals.
El procediment d’aquesta sessió serà el següent:
1.

Constitució de la Mesa d’Edat

2.

Comprovació de credencials

3.

Jurament o promesa del càrrec dels regidors i regidores proclamats electes.

4.

Intervenció dels grups municipals

5.

Votació d’alcalde

6.

Recompte de vots

7.

Proclamació d’alcalde

8.

Intervenció de l’alcalde

9.

Lliurament dels atributs de la condició de regidor/regidora

10.

Fotografia de la Corporació municipal

1.

CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT

D’acord amb allò establert a la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general, al
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i al
Reglament orgànic municipal de l’Ajuntament de Manresa, en primer lloc es constitueix
la Mesa d’Edat, la qual està integrada pels regidors electes de major i menor edat
presents a la Sala i serà presidida pel de major edat. Actua com a secretari el de la
Corporació.
Correspon aquesta designació al senyor Josep Maria Sala Rovira, nascut l’any 1949 i
a la senyora Gemma Tomàs Vives, nascuda l’any 1989.
Per constituir la Mesa d’Edat, el secretari demana que el regidor electe de major edat,
el senyor Josep Maria Sala Rovira, passi a ocupar la Presidència, així com també la
regidora electa de menor edat, la senyora Gemma Tomàs Vives.
Tot seguit, passen a prestar jurament o promesa els dos regidors de la Mesa d’Edat.
El senyor Josep Maria Sala Rovira, llegeix la fórmula de jurament o promesa
següent:
“PROMETO, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor d’aquesta Corporació amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
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l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
La senyora Gemma Tomàs Vives llegeix la fórmula de jurament o promesa següent:
“Per imperatiu legal, PROMETO, per la meva consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidora d’aquest Ajuntament, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Sotmesa, únicament, a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Manresa, em
comprometo a treballar contra totes les desigualtats, injustícies i opressions per
qüestió de classe, gènere, orientació sexual o ètnia, i a favor de la construcció
d’uns països catalans independents, socialistes i feministes.”

2.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma
següent:
-

President: Josep Maria Sala Rovira, regidor assistent de major edat.
Regidora: Gemma Tomàs Vives, regidora assistent de menor edat.
Secretari: José Luis González Leal, secretari de la Corporació.

Tot seguit, el president de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels
regidors i regidores proclamats electes, els quals hauran de prestar el jurament o
promesa des del seu lloc, a peu dret.
3.

JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DELS REGIDORS I REGIDORES
PROCLAMATS ELECTES.

El president de la Mesa d’Edat llegeix la fórmula de jurament o promesa següent a
tots els regidors i regidores perquè la responguin quan siguin cridats nominalment pel
secretari:
“JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR o REGIDORA d’aquest Ajuntament, amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El secretari crida de forma individualitzada els regidors i regidores electes, per ordre
alfabètic, perquè cada un d’ells respongui la fórmula de jurament o promesa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MARC
JOAN
MERCÈ
ÀURIA
ANNA
CRISTINA
PERE
MIQUEL

ALOY GUÀRDIA
CALMET PIQUÉ
CARDONA JUNYENT
CAUS ROVIRA
CRESPO OBIOLS
CRUZ MAS
CULELL OLIVERAS
DAVINS PEY
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9. DÍDAC
10. ANTONIO
11. MIREIA
12. JORDI
13. JOAQUIM
14. FELIP
15. VALENTÍ
16. ANTONI
17. JORDI
18. ANDRÉS
19. MARIA MERCÈ
20. OLGA
21. ÀNGELS
22. JORDI
23. JAUME

ESCOLÀ GARCIA
ESPINOSA CERRATO
ESTEFANELL MEDINA
GARCÉS CASAS
GARCIA COMAS
GONZÁLEZ MARTÍN
JUNYENT TORRAS
LLOBET MERCADÉ
MASDEU VALVERDE
ROJO HERNÁNDEZ
ROSICH VILARÓ
SÁNCHEZ RUIZ
SANTOLARIA MORROS
SERRACANTA ESPINALT
TORRAS OLIVERAS

El senyor Marc Aloy Guardia respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar pel benestar de les
manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Joan Calmet Piqué respon:
“Sí, ho PROMETO.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

La senyora Mercè Cardona Junyent respon:
“Sí, ho PROMETO.”

La senyora Àuria Caus Rovira respon:
“Sí, ho PROMETO.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
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l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

La senyora Anna Crespo Obiols respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar, també, pel benestar de
les manresanes i dels manresans i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

La senyora Cristina Cruz Mas respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar pel benestar de les
manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Pere Culell Oliveras respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar pel benestar de les
manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Miquel Davins Pey respon:
“Sí, ho PROMETO.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Dídac Escolà Garcia respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar per una Manresa que
estigui orientada a totes les ciutadanes i els ciutadans de Manresa.”
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El senyor Antonio Espinosa Cerrato respon:
“PROMETO, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució
com a norma fonamental de l’Estat.”

La senyora Mireia Estefanell Medina respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar honestament pel benestar
de les manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Jordi Garcés Casas respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO.
Sotmès, únicament, a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Manresa, em
comprometo a treballar contra totes les desigualtats, injustícies i opressions per
qüestió de classe, gènere, orientació sexual o ètnia, i a favor de la construcció
d’uns països catalans independents, socialistes i feministes.”

El senyor Joaquim Garcia Comas respon:
“Sí, ho PROMETO.”

El senyor Felip González Martin respon:
“Sí, ho JURO.”

El senyor Valentí Junyent Torras respon:
“Sí, ho JURO.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Antoni Llobet Mercadé respon:
“Sí, ho PROMETO.
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I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Jordi Masdeu Valverde respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO.
Sotmès, únicament, a la voluntat popular de les veïnes i veïns de Manresa, em
comprometo a treballar contra totes les desigualtats, injustícies i opressions per
qüestió de classe, gènere, orientació sexual o ètnia, i a favor de la construcció
d’uns països catalans independents, socialistes i feministes.”

El senyor Andrés Rojo Hernández respon:

“JURO, per la meva consciència i honor, complir fidelment amb les obligacions
del càrrec de regidor d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”.
La senyora Maria Mercè Rosich Vilaró respon:
“Sí, ho PROMETO.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

La senyora Olga Sánchez Ruiz respon:
“Sí, ho PROMETO.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

La senyora Àngels Santolaria Morros respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar pel benestar de les
manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
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l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Jordi Serracanta Espinalt respon:
“Sí, ho JURO.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El senyor Jaume Torras Oliveras respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, i prometo treballar pel benestar de les
manresanes i dels manresans, i per una societat justa i sostenible.
I, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a
disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”

El president de la Mesa d’Edat manifesta que tots els regidors i regidores han
formulat la declaració sobre els seus béns i activitats, i declara constituïda la
Corporació municipal de Manresa.
4.

INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El secretari dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, del Règim electoral
general:
a)
b)
c)

Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat
electe.
Si cap d'ells obté aquesta majoria és proclamat Alcalde el regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.

Tot seguit es procedeix a l’elecció d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa, de
conformitat amb el procediment de votació secreta previst a l’article 102 del ROF, és a
dir, a través, de paperetes que es dipositaran en una urna, essent escollit alcalde el
candidat/a que obtingui la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores.
El President de la Mesa d’Edat manifesta que poden ser candidats a l’elecció
d’alcalde tots els regidors i regidores que encapçalin les llistes corresponents.
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Afegeix que, a continuació, les sis formacions polítiques representades al Consistori
intervindran per exposar el seu posicionament i també exposaran si presenten el seu
candidat/a per alcalde de la ciutat. Intervindran per ordre de vots obtinguts en les
eleccions del 24 de maig de 2015, de menor a major nombre de vots.

En primer lloc, el President de la Mesa d’Edat dóna la paraula al senyor Dídac Escolà
Garcia, de Democràcia Municipal, que textualment diu:
“Bon dia. Em presento com a candidat a l’alcaldia.
Avui es dóna el tret de sortida d’una nova legislatura. Comencem 4 anys de
compromís i de treball al servei de les manresanes i els manresans. No només de les
que ens han dipositat al Cercle Podem Manresa la seva confiança, sinó a totes les que
estiguin disposades a concebre la política des d’una nova òptica: una visió de
transparència, de participació i de priorització absoluta de les necessitats socials de la
nostra ciutat.
Ens trobareu colze a colze amb totes aquelles propostes que, sense pegats ni a
mitges tintes, tinguin la vessant social que permeti recuperar l’empoderament ciutadà i
la dignitat que mai ens haurien d’haver robat.
Ens trobareu al costat de totes aquelles denúncies que busquin fer sortir a la llum
l’opacitat institucional i els tractes clientelars.
Ens trobareu en un peu a l’Ajuntament i en cinquanta peus més al carrer, que és on es
fa la política real, la de cada dia.
Cometrem errors i n’aprendrem perquè no som polítics, som persones demostrant que
les institucions no han de ser un gueto endèmic per a gent que ha fet de la política una
carrera professional. Aprendrem i posarem tots els nostres coneixements, tot el
coratge, tota la nostra imaginació i totes les nostres energies al vostre servei, perquè el
Cercle Podem Manresa som el peu de la ciutadania a la porta de les institucions.”
A continuació, el President dóna la paraula al senyor Antonio Espinosa Cerrato, de
Ciutadans- Partido de la Ciudadanía, que textualment, diu:
“Bon dia a tothom. Volem començar agraint la presència de tots els assistents en un
esdeveniment tant important com és la constitució de l’Ajuntament de la ciutat.
Volem donar les gràcies, molt especialment, a totes les persones que amb els seus
vots o propostes han fet possible que, avui, Ciutadans tingui representació en aquest
Consistori.
Amb la nostra presència a l’Ajuntament volem contribuir a transformar i modernitzar la
nostra ciutat. Una ciutat amb enorme potencial humà, econòmic, social i cultural. Una
ciutat que, després de 35 anys governada per diferents colors polítics, ha perdut
protagonisme i pes econòmic i polític a Catalunya. Una ciutat a la que el present, i
sobretot el futur, se li està escapant de les mans.
Presento la meva candidatura a l’alcaldia de Manresa perquè cal recuperar el
protagonisme. Manresa ha de tornar a tenir lideratge, ha de situar-se entre les ciutats
de Catalunya que més progressen. Això comença perquè els manresans recuperin
l’esperança i uns deixin de veure la ciutat com una ombra del que va ser i abandonin el
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seu pessimisme, i altres deixin de mirar el futur a través del miratge de la
independència.
Manresa té grans reptes per endavant, i depèn de qui i com s’encarin es superaran i
Manresa es situarà en el lloc que es mereix o, per contra, serà una ciutat sense futur
que s’anirà despenjant del procés de modernització i progrés de Catalunya.
Ciutadans vol fer de Manresa una ciutat on totes les persones que hi viuen la sentin
com a pròpia i tots els que la visitin se sentin a gust. Una ciutat més oberta, més
amable, més humana. Una ciutat on tots els ciutadans sentin com a seves les
administracions, les institucions, les associacions, els seus carrers i les seves places.
Que aquests, a diferència del que passa actualment, siguin realment de tots i per a
tots, i no únicament dels d’una determinada ideologia o sentiment identitari. Volem
alliberar d’ideologia tot el què és públic, el què és de tots, perquè pugui ser considerat
com un espai compartit per tots els ciutadans.
Ciutadans, amb la seva presència a l’Ajuntament, vol que Manresa deixi d’estar
governada pels de sempre i passi a estar governada per tots i per a tots. Volem donar
veu a aquells que no tenen veu, a aquells que no es sentin representats a l’Ajuntament
en els últims 35 anys, ja sigui per la seva procedència, ja sigui per la seva condició
social o ja sigui per les seves arrels interculturals.
Com no pot ser d’una altra manera, Ciutadans té les mateixes preocupacions i
inquietuds que els manresans, i si per a ells l’atur i la desigualtat són els principals
problemes, també ho són per a Ciutadans. Per això, volem dinamitzar l’economia i
crear ocupació. Volem fomentar la recuperació econòmica ajudant als emprenedors, a
les petites i mitjanes empreses, millorant la formació dels treballadors, protegint el
comerç de barri, impulsant el turisme, donant suport a la indústria i a la innovació,
suprimint traves burocràtiques i establint nous negocis afavorint la implantació de
noves formes d’economia col·laborativa.
Els regidors de Ciutadans serem reconeguts pels nostre compromís amb les persones
i la seva dignitat. Enfortirem les polítiques socials posant l’accent en les persones. No
es pot consentir que aquells que especialment pateixen la crisi només trobin com a
resposta les paraules buides d’alguns polítics mentre, d’altra banda, es gasten els
diners de les arques públiques en temes que res tenen a veure amb un augment de la
qualitat de vida i el benestar dels nostres conciutadans.
Les prioritats en temes socials són per a nosaltres indiscutibles. Des de l’Ajuntament
es garantirà que tots els nens facin com a mínim un àpat al dia i s’hauran d’atendre les
famílies en situació de pobresa energètica i garantir, en col·laboració amb altres
administracions, el subministrament bàsic d’aigua i energia.
Ciudadanos aportará a este Ayuntamiento una visión más libre y plural de la cultura.
Queremos establecer un programa para establecer un vivero artístico, cultural y
deportivo donde tengan cabida las múltiples expresiones que conviven en Manresa y
la enriquecen. Y nos opondremos a toda pretensión de asimilación y dirigismo cultural
mediante subvenciones.
Este proyecto de Manresa necesita de todos. Nadie sobra para Ciudadanos. Por eso
tendemos la mano a todos aquellos que desean contribuir a hacer de Manresa una
ciudad mejor que la actual en la que juntos podamos sentirnos orgullosos.
Ciutadans va iniciar al 2006 una nova forma d’entendre i de fer política, en la que
aquesta gira al voltant de les persones, les seves llibertats i els seus drets. Avui,
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aquesta nova forma de fer política ha entrat a l’Ajuntament de Manresa, i des de la
convicció i la força que ens donen els nostres principis, valors i votants, treballarem per
Manresa mitjançant una política oberta al diàleg amb tothom i sense practicar cap tipus
de sectarisme. Moltes gràcies.”

El President dóna la paraula al senyor Felip González Martín, del Partit dels
Socialistes de Catalunya- Candidatura de Progrés, que textualment, diu:
“Gemma, Josep Maria, presidents de la Mesa d’Edat d’aquest acte; companyes i
companys; regidores i regidors; bon dia manresanes i manresans.
Arribem a aquest acte després que 28.000 persones s’impliquessin a les urnes.
Diguem d’entrada que no hi ha cap altre esdeveniment local que convoqui a tantes
persones en un sol dia per decidir plegats, des de la diversitat més àmplia de
pensament, el nostre futur en comunitat.
Un primer agraïment públic, doncs, pel compromís cívic de totes aquestes persones
que van participar en les eleccions, i un agraïment, si ens permeten més particular, a
les 2.963 que van donar suport a la candidatura del PSC.
Els manresans i manresanes van dir la seva el 24 de maig i ara ens toca actuar en el
seu nom als qui tenim l’honor i la responsabilitat -l’extraordinària responsabilitat- de
representar-los en aquest Ple.
És el moment de la política. Els socialistes volem que aquesta primera intervenció en
companyia de vostès, els 25 regidors -representants legítims de la ciutadania- sigui
una intervenció política. Fins i tot d’elogi de la política, ni de la vella ni de la nova, sinó
de la que considerem que és la bona política: de la política entesa com a diàleg
constant i treball perseverant per aconseguir, des de la diversitat, fins i tot des de
l’antonímia d’idees, una Manresa més pròspera i més justa socialment, i per sobre de
cap altra cosa, una Manresa sense desigualtats de drets per raons econòmiques o de
qualsevol altra mena o condició.
Així ens ho han guiat els 3 regidors del PSC, persones que ens han precedit en el
repte. Socialistes a qui avui citem, perquè d’alguna manera també ens acompanyen en
aquest camí que avui arranquem. Gent com en Joan Cals, el pare Badia, o regidors
que ho van ser d’aquest Ajuntament com en Manuel Cano o en Jacint Carrió.
Defensors de la paraula que van exercir, mestratge amb fets, exemples d’obra i
pensament. Si la Mercè, el Joaquim o jo mateix arribem a estar a la seva alçada, si ho
aconseguim, estarem garantint als manresans un compromís molt ferm amb Manresa.
És l’hora de la política, dèiem, de la bona política. És l’hora de liderar la implicació
perquè això és, i no cap altra cosa, la política: el treball de comunitat, el treball en
comunitat de, per i amb la comunitat. I aquest és el compromís del PSC en aquest
primer Ple municipal. Un compromís que expressem solemne i que desenvoluparem
des del paper que ens han atorgat les urnes: el de compartir els propers anys de
construcció d’una Manresa millor des de l’oposició municipal.
Quan ens presentem a les eleccions ho fem per transformar i ens oferim per governar.
Però si ens permeten la reflexió, governar ja no és només gestionar, o manar, o renyar
a qui no agradi el què fem. Tampoc conformar-se només amb influir en els que
governen.
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En els temps en els que ens ha tocat viure, governar ja és una altra cosa. Governar és
afrontar el futur sense apriorismes, sense veritats absolutes que cap de nosaltres no
tenim. Estar sempre disposats a aprendre de l’altre perquè l’altre, a vegades, té més
raó que nosaltres. Disposats a replantejar-nos-ho tot des de la legítima defensa dels
nostres posicionaments, però amb respecte a tothom i a altres formes d’organització
de la convivència. Un respecte que es dóna, que donem, i que també esperem rebre. I
governar és decidir. I és cert que no és fàcil governar a gust de tothom, més aviat és
gairebé del tot impossible, ho sabem. És per això que entenem la nostra
responsabilitat actual i futura, conscients de que, no per ser les nostres, les idees que
defensem són les úniques que apunten bé a la diana. Volem correspondre a la
delegació de responsabilitats rebuda amb el cor i la raó, amb passió, però sobretot
amb les orelles ben obertes, a prop de la gent, amb actitud d’escolta permanent. Ho
farem.
Arribem a aquest acte amb un acord signat dit d’investidura i governabilitat entre CiU i
ERC. Un acord entre les dues forces polítiques que van obtenir més suports el 24 de
maig. Un acord legítim, és clar. Un acord, al que ben sincerament desitgem sort i
encerts.
És cert que els socialistes havíem apostat per un altre acord. Teníem la també legítima
oportunitat d’una entesa d’esquerres que també sumava prou regidors i que hauria
investit alcalde a Pere Culell. Però aquest acord no ha reeixit. Fins i tot pensem que no
ha estat ni tan sols prou ben explorat per qui més ho hauria d’haver fet, per qui des
d’avui hauria pogut liderar, tot i que ha optat finalment per cedir aquest lideratge a un
altre, suportant la governabilitat d’una majoria amb més minoria, influint més que no
pas comprometent-se des del principi en l’esmentat govern. L’aposta la jutjarà la
ciutadania i el dia a dia de l’actuació municipal durant el mandat.
D’altra banda, pensem que un cop descartada l’entesa d’esquerres hauria estat
preferible que aquest acord hagués sumat un cartipàs més ampli que el que quedarà
amb 9 regidors, a 4 de la majoria absoluta. No s’ha fet, i esperem que s’equivoquin els
qui pensin que l’acord arrenca coix de la cama de l’estabilitat. Veurem si qui s’ha
quedat fora del govern dels que estan en aquest acord, s’hi ha quedat “per dir missa i
tocar campanes alhora”, per fer de govern i d’oposició segons convingui. Tenim 4 anys
per comprovar-ho, perquè recordem-ho, doctor Culell, el que avui ho elegim ho triem
per 4 anys.
I també veurem si un govern acostumat en el darrer mandat a només compartir debats
i decisions quan els era imprescindible, sabrà tenir la cintura suficient –química, en
diuen alguns- per mantenir-lo en el temps.
Per tal d’haver fet possible una entesa de les esquerres, els socialistes estàvem
disposats a cedir, a assumir part del programa dels altres, propostes fins i tot més
agosarades que les nostres, i hauríem apostat decididament –amb els seus pros i els
seus contres-, però hauríem estat valents i no hauríem defugit de ser-hi i ser-hi amb
totes les conseqüències.
Un cop descartats de qualsevol combinació de govern, els socialistes prenem ara –
també creiem que és legítim- la tecla reset de l’ordinador. Reiniciem i tornem a la
casella programàtica de sortida, a l’oferta pròpia que defensarem tan bé com
sapiguem des del paper que ens pertoca: el de proposta activa, control del govern i, és
clar, també de proposta i control de la part del govern que compartirà amb nosaltres
bancada a l’oposició. Sona un pèl estrany, però de moment la cosa queda com queda,
ja m’entenen.
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El PSC no presenta candidat en aquest Ple. Honestament, creiem que després de no
haver obtingut més que 3 dels 25 regidors elegits, Valentí Junyent ha de ser, i serà, el
nou alcalde de Manresa, amb el suport d’ERC i amb el nostre vot en blanc. El felicitem.
Però ja ens perdonaran els companys i companyes de CiU i d’ERC perquè el nostre
vot no pot ser tampoc favorable a la investidura. De fet, dels termes del seu acord, la
veritat és que els hem sabut en tot moment pels mitjans de comunicació. Suposo que
en el vostre torn de paraula avui ens l’explicareu amb més detall. És un acord -els ho
reconeixem i ho diem en positiu- força carregat de molt bones intencions, de fins a 6
planificacions en diversos àmbits importants, esbossades, això sí, en uns titulars. Hi ha
molta feina per fer i creiem just i necessari recordar-los que una part important
d’aquesta feina –potser la que més- no pot esperar gaire: 7000 persones aturades,
una quarta part de la població infantil en pobresa o en el llindar de la pobresa,
centenars de famílies sense un sostre digne o sense poder alimentar-se com cal, no
poden esperar gaire. Sé que ho saben, i aquí ens tenen al grup del PSC per fer el que
calgui si és per redreçar aquesta greu situació.
Tenim 4 anys per endavant per fer de Manresa una ciutat amb un Ajuntament que
tingui sempre una resposta ferma i eficient a l’emergència social actual. També per
invertir més i millor en el nostre entorn urbà més proper, centrant-nos en fer-lo més
accessible, net, sostenible, convivencial i segur, no només al nucli antic, a tots els
barris de la ciutat. Una Manresa que sigui més còmplice amb la cultura i els seus
principals actors -les entitats-, que no es rendeixi mai en la defensa de la nostra
llengua catalana i del nostre model d’educació i sanitat pública. I una Manresa amb
futur i amb oportunitats per a tothom, amb transparència i implicació cívica, des de
l’escolta activa permanent dels que la guiaran des de l’Ajuntament i amb una
estratègia de futur que ens doti de les condicions i les infraestructures capaces de
generar activitat econòmica i llocs de treball.
Tenim molta feina però també tenim moltes ganes de fer-la i de fer-la bé. Cadascú des
del rol que ens ha tocat, però plegats sumant tant com calgui per fer possible entre tots
i totes aquesta tasca comuna que es diu Manresa. Visca Manresa.”
El President dóna la paraula al senyor Jordi Masdeu Valverde, de la Candidatura
d’Unitat Popular Poble Actiu (CUP-PA), que textualment, diu:
“Bon dia a totes i a tots. Procuraré ser una mica més breu que els que m’han precedit.
Per començar aquesta legislatura volem deixar constància de la nostra satisfacció per
la desaparició de la PxC, un partit feixista que durant 8 anys ha avergonyit aquesta
Sala de Plens i tota la ciutat de Manresa. Finalment, la lluita contra el racisme
institucionalitzat ha funcionat i ara cal assegurar que aquest missatge d’odi i
desigualtat no torni a aparèixer entre aquestes parets.
Més enllà d’aquesta feliç constatació, aprofitem aquesta primera intervenció per deixar
clar que, com hem explicat en profunditat durant la campanya, a la CUP tenim molt
clares quines han de ser les prioritats per aquesta legislatura: priorització absoluta de
les necessitats bàsiques, lluita contra el drama de l’habitatge i lluita per la
municipalització de serveis. Aquests seran els nostres cavalls de batalla principals,
però sense oblidar altres temes que la CUP sempre ha defensat com l’auditoria del
deute, la participació i la transparència, el feminisme, la lluita per la independència i el
suport als moviments socials.
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Aquestes prioritats de legislatura van ser les que van inspirar el document de mínims
que vam fer públic en el seu moment i que vam fer arribar a la majoria de grups
municipals aquí representats. Aquests 16 punts d’aquest document de mínims seran la
nostra guia durant la legislatura perquè creiem que són la garantia del canvi, l’eina per
aconseguir anar més enllà i canviar les dinàmiques i les polítiques socials d’una ciutat
que actualment no sap massa on va.
Som conscients que des de l’oposició serà difícil implementar les nostres propostes,
però podem assegurar que farem tot el possible per aconseguir-ho, com hem fet
aquests últims 8 anys amb la presentació i seguiment de mocions, amb la fiscalització
de l’actuació de l’equip de govern i amb el suport als moviments socials que a dia
d’avui, com sabem totes, són els únics que realment –o els que millor- estan lluitant
contra les desigualtats o les injustícies a la ciutat.
Com hem fet fins ara, treballarem perquè les entitats de la ciutat vinguin al ple a
defensar les seves idees, les seves mocions i les seves necessitats, ja que estem
segures que la mobilització popular és indispensable per a la construcció d’una ciutat
millor.
Ara som 3 regidores a l’Ajuntament, però som moltes més a fora per lluitar i per
garantir aquest canvi imprescindible que necessita Manresa. Hem passat de 471, l’any
1991, a més de 3.000 aquesta vegada, i ara ja som la principal força de l’oposició a la
ciutat.
Som conscients de la nostra responsabilitat i, per això, podem garantir -i garantimtreball i lluita, i un compromís absolut en la lluita contra les desigualtats i les injustícies.
Som conscients de la nostra força i sabem que no tenim opcions de governar la ciutat.
L’elecció de l’alcalde ja està assegurada i, com que no ens sentim representades per
aquesta proposta majoritària, hem decidit en una assemblea oberta donar els nostres
vots a persones que simbolitzin les lluites socials a la ciutat, ciutadanes invisibilitzades
amb una història que creiem que és digna de ser coneguda. Per tant, els nostres vots
seran per la Joana, pel Mustapha i per l’Antònia.
Un dels nostres vots, com dic, serà per a la Joana Picoy, una de les protagonistes de
la vaga de la Fàbrica Nova de 1946. A la fàbrica, després d’anys de reclamacions, les
treballadores van decidir posar-se en vaga per defensar els seus drets. Al cap de 6
dies la guàrdia civil va entrar a la fàbrica i la va tancar impedint que sortissin les
treballadores, però elles van continuar negant-se a treballar. Al setè dia, finalment,
l’empresa va cedir i les treballadores, amb la Joana, van aconseguir els seus drets i les
seves demandes.
En segon lloc, un altre dels nostres vots serà per Mustapha El Marrakchi, manresà que
va morir amb 34 anys en estranyes circumstàncies i sota custòdia policial l’any 2011.
El Musta va ser detingut en una d’aquelles identificacions selectives que diuen que no
existeixen. Era un manresà com qualsevol de nosaltres, però s’havia d’amagar dels
controls policials per no ser deportat. Segurament, si el Musta fos viu avui seguiria sent
un manresà de segona i, per tant, aquest és un dels motius que fa que el proposem
com alcaldable.
Finalment, el nostre tercer vot serà per l’Antònia Guitart i Orriols, una dona obrera
nascuda el 1888 que va venir a viure al barri del Guix de Manresa l’any 1925. Des de
la rereguarda de casa seva va donar suport a la lluita antifranquista dels anys 40 i 50.
Treballava conjuntament amb tota la família portant menjar als punts per on havia de
passar el seu fill conduint els grups de trànsit cap a les muntanyes que s’amagaven del
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feixisme. L’any 51, mentre l’Estat buscava el Marcel·lí Massana a casa seva, van
empresonar a tota la família. Finalment, l’Antònia va morir als anys 50 de càncer i tant
els seus fills com el seu nét van seguir lluitant a les files de la CNT.
Aquests seran els nostres 3 vots, pels motius que he explicat i perquè creiem que la
proposta majoritària no és la nostra. Moltes gràcies a tothom i bon dia.”
El President diu al senyor Jordi Masdeu que a les intervencions que han precedit a la
seva se’ls ha demanat que exposessin si el seu candidat es presentava o no com a
alcalde. En aquest sentit, li demana que aclareixi si en el seu cas és que sí o que no.
El senyor Jordi Masdeu respon que no com a Jordi Masdeu, sí com a aquestes 3
persones a les quals ha fet referència.
El President diu que constarà que no presenten candidat.

A continuació, el President dóna la paraula al senyor Pere Culell Oliveras,
d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), que
textualment, diu:
“Presidència, regidors, alcaldes, autoritats, públic assistent, molt bon dia a tothom.
Avui iniciem la desena legislatura i encara hem de prometre per imperatiu legal ser
lleials al rei o fer guardar la Constitució, en la qual sembla que les ànsies de llibertat de
la nostra nació no hi tenen cabuda.
Tant de bo el procés revolucionari d’autodeterminació que tenim endegat acabi en una
nova república catalana més justa socialment, plena i democràtica, que protegeixi els
seus ciutadans, les seves llengües i les seves cultures, en comptes de perseguir-les.
Primer de tot, agrair els manresans que han participat en aquestes eleccions
municipals, pràcticament els mateixos que ho van fer el 9-N, senyor González.
També, felicitar a CiU per ser la força més votada en aquestes eleccions. Crec que
l’activació de la subjectivitat política que estem vivint no ha de desmerèixer l’oportunitat
de triar els regidors i les majories que els ciutadans prefereixen tenir al seu costat els
propers 4 anys.
També estic segur que aquests 25 regidors anirem de bracet, més que mai, de les
entitats, assemblees populars o veïnals, que vulguin decidir quina Manresa volem.
Tots junts la farem.
Voldria agrair als prop de 6.400 manresans que han dipositat la seva confiança en
nosaltres. Sabem que aquests manresans són més heterogenis que mai i que ens han
votat per diverses raons. El nostre compromís és seguir trepitjant carrer, estar oberts a
totes les qüestions que se’ns vulguin plantejar, donar-los la paraula i treballar
entusiastament per a ells i per a tota la ciutadania.
Són moments durs des del punt de vista social. Massa manresans tenen greus
problemes per aconseguir habitatge, menjar o treball. A Esquerra creiem en els valors
republicans de la solidaritat, de la coresponsabilitat i de treballar per eliminar les
injustes desigualtats socials. Alhora, estem compromesos amb el procés nacional que
hem emprès amb determinació. Malgrat l’oposició de l’Estat espanyol, el proper 27 de
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setembre tenim unes eleccions que farem plebiscitàries i constituents. Esteu ben
segurs que els regidors d’Esquerra estarem al costat del nostre govern i del nostre
Parlament en tot el què calgui.
Són les dues cares de la mateixa moneda que hem estat explicant durant la campanya
electoral: drets socials i drets nacionals, indestriables. Aquest és el nostre compromís.
Els resultats electorals han modificat sensiblement la configuració del nostre
Ajuntament. Estem molt satisfets del treball, per exemple, de la Unitat contra el
Feixisme i el Racisme de Tots Fem Bages, de la majoria de partits polítics, que han
contribuït, junt amb el criteri ciutadà, a fer desaparèixer del Consistori partits xenòfobs.
Estem molt satisfets que, gràcies a la ciutadania organitzada en entitats com Òmnium
Bages, Manresa per la Independència o l’Assemblea Nacional Catalana, el nombre de
regidors sobiranistes hagi augmentat de 16 a 19, sent actualment el 76% dels regidors
d’aquest Consistori.
Durant la campanya remarcàvem que els partits d’esquerra estaven poc representats a
l’Ajuntament, només amb 9 regidors dels 25. Avui en som 14.
Durant la campanya també remarcàvem que, donada l’emergència social i nacional
que estem patint, la nostra voluntat era intentar un pacte entre CiU, ERC i la CUP. Al
no haver estat possible, hem cregut interpretar la voluntat d’un nombre molt gran de
votants fent un acord d’investidura i governabilitat amb la federació de CDC i UDC
perquè Valentí Junyent sigui l’alcalde. Com diu el doctor Josep M. Reniu, membre del
Consell Assessor per a la Transició Nacional: “La fortalesa està en ser capaços
d’arribar a pactes, no en majories absolutes”.
Aquest acord públic, i signat abans d’ahir al carrer del Balç, ha de servir per garantir la
governabilitat des dels principis de la justícia social, el bé comú, la participació, la cura
de l’espai públic, el desenvolupament econòmic i la projecció de Manresa. L’acord del
Balç contempla els àmbits de polítiques socials i per a la igualtat, de la participació
ciutadana i de la transparència, de les polítiques de promoció econòmica i de foment
de l’ocupació, de l’impuls que necessita el nucli antic, de la millora de la mobilitat i de
l’espai públic, i de suport al procés nacional. Tenim molta feina a fer.
Com fa 4 anys, vull també referir-me al greu problema de l’alta sinistralitat de la C55 i
de la necessitat d’arribar a acords de ciutat que ens permetin fer la pressió necessària
per tal de resoldre-ho. El nou lobby social intenta ser una eina en aquest sentit.
El temps i els ciutadans valoraran la capacitat que hagin tingut els 16 regidors de CiU i
d’ERC per treballar per tots aquests objectius que creiem necessaris i ambiciosos
alhora.
Avui és un dia solemne, és un dia especial, i aquest grup municipal també vol aprofitar
per agrair a tots els regidors republicans que han treballat en aquesta Corporació al
llarg dels anys des de la fundació del nostre partit, fa ja 84 anys.
Els reptes que tenim són grans, i estic convençut que, entre tots, farem una nova
Manresa més lliure i més justa, que tindrà un lloc rellevant en la nova República
catalana.
Moltes gràcies i visca Catalunya lliure.”
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El President de la Mesa d’Edat interpreta que ERC no presenta la seva candidatura a
l’alcaldia i demana al senyor Pere Culell que li ho confirmi.
El senyor Pere Culell respon que la interpretació que ha fet és bona.

A continuació, el President de la Mesa d’Edat dóna la paraula al senyor Antoni
Llobet Mercadé, de Convergència i Unió, que textualment, diu:

“President, regidors, regidores, alcalde Sanclimens, alcalde Camprubí, molt bon dia a
tothom.
Més enllà de la legítima, i fins i tot saludable, voluntat de tothom -i també de les
diverses forces polítiques- d’atorgar-se la representativitat popular (fins i tot algú, de
vegades o sovint, parlar en nom del poble), nosaltres -humils i honestos- volem, en
primer lloc, donar el més sincer agraïment a les més de 8.000 persones –manresans i
manresanes- que van fer-nos confiança explícitament a CiU. Persones que són gent
de Manresa, com els 9 regidors i regidores. Persones que han votat a persones de
Manresa perquè les representem. Repetim, per tant, que ens sentim clarament
representants d’un nombre importantíssim de ciutadans i ciutadanes de Manresa, no
retòricament, sinó fruit de la confiança explícita que ens van fer el dia 24 de maig.
Dit això, agrair també la participació del conjunt de la ciutadania en el procés electoral i
agrair també, per avançat, el treball que estic convençut que tots i cadascun dels 25
regidors i regidores farem pensant sempre en el millor per a les persones concretes de
la nostra ciutat.
Tenim clar que hi ha hagut modificacions en la configuració del Consistori i, per tant,
més enllà d’una primera força i unes altres forces a molta distància, en aquesta ocasió
CiU torna a ser la força que ha comptat amb un suport majoritari de la ciutadania, però
hi ha clarament una segona força amb un impuls claríssim, que és ERC. Una segona
força amb la qual hem considerat que des del primer moment havíem d’explorar punts
d’encontre, punts d’acord a partir de la diferència. És impossible acordar si no és des
de la diferència. Si dos són iguals ja no cal que acordin res. Aquest és l’esperit, i amb
aquest esperit ens hem assegut els regidors i regidores de CiU i d’ERC.
S’ha fet, per tant, molta feina des del dia 24 de maig, molta. Però s’ha fet amb un
esperit. Es pot fer des de molts esperits i no l’hem fet a veure què sumàvem per anar
contra no sé qui, sinó que l’hem fet per veure què sumàvem a favor d’un projecte en
positiu per a la ciutat de Manresa. De fet, és curiós sentir -com avui mateix s’ha sentitque algú que des del primer minut va oferir els seus vots gratuïtament perquè uns
altres grups es posessin d’acord per governar, critiqui ara que una força acordi un
govern amb una altra formació a partir d’un document escrit amb compromisos
concrets.
Des de CiU treballarem amb la mateixa actitud que els darrers 4 anys perquè creiem
que ha estat validada per la ciutadania, és a dir, amb mà estesa, amb generositat, amb
diàleg amb tothom. I vull remarcar “amb tothom”, sense prejudicis ni a priorismes:
també dialogarem amb aquells que ens puguin tractar a nosaltres des de el prejudici o
des de l’apriorisme. Nosaltres no treballarem mai des d’aquests principis, com no ho
hem fet els darrers 4 anys.
I, efectivament, hem establert un programa d’actuació que té uns àmbits prioritaris
clars:
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-

polítiques socials i per a la igualtat,
promoció econòmica i foment de la ocupació,
participació i transparència,
impuls del centre històric,
i millora de l’espai públic i la mobilitat.

I això es tradueix en actuacions encara més concretes:
-

en el Pla Local d’Habitatge
en la Taula del Tercer Sector
en el Programa contra la pobresa infantil
en el Programa contra la pobresa energètica
en un Comissionat per al Centre Històric
en l’aprovació del Pla d’Ordenació
en la Fundació per treballar Manresa 2022 i la promoció industrial i comercial.

Compromisos concrets per a necessitats concretes. Els qui hem hagut de governar la
ciutat els 4 anys anteriors som conscients de què vol dir treballar en una ciutat on hem
d’atendre 13.000 persones des dels Serveis Socials, on hem hagut de crear uns ajuts
per a l’escolarització on tenen dret a aquest ajut 1.700 o 1.800 nens i nenes de la
ciutat. Per tant, aquesta clarament és l’aposta fonamental d’aquest nou govern, com
no pot ser d’una altra manera.
I per últim, en el compromís es parla també de l’aposta pel procés nacional. Ens
esperen 4 anys clau en el procés nacional i els ajuntaments –i l’Ajuntament de
Manresa també- haurem de jugar un paper fonamental. Per tant, intensificarem encara
més el suport que havíem ofert fins ara en aquest acord nacional cap a la
independència del nostre país. Una independència que la volem perquè hi tenim dret
com a nació, una independència, però, que també és absolutament urgent per una
qüestió de sensibilitat social.
El 27 de setembre hi haurà eleccions al Parlament de Catalunya i ens posarem, com
hem dit en la presa de possessió, a disposició del President, del Govern i del
Parlament que sorgeixin. L’Estat espanyol seguirà actuant-hi en contra, ho sabem,
però no podem defallir. De la mateixa manera que acaba de passar amb el 9-N, potser
ens trobarem algun dia que, 7 mesos després d’haver fet la independència i de
començar a caminar com a Estat independent, ens arribi la notícia que el Tribunal
Constitucional espanyol ho declara inconstitucional, per això hem de seguir endavant.
Per tant, la promesa és clara: Dedicació, humilitat, fermesa, honradesa, il·lusió,
generositat i compromís ferm per als ciutadans i ciutadanes de Manresa i per al futur
del país.
Evidentment, nosaltres presentem la candidatura de Valentí Junyent com a alcalde de
la ciutat i, per tant, li oferim els nostres vots.
Visca Manresa i visca Catalunya lliure.”
5.

VOTACIÓ D’ALCALDE

El President de la Mesa d’Edat manifesta que presenten candidatura per al càrrec
d’alcalde els regidors següents:
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DÍDAC ESCOLÀ GARCIA (DM)
ANTONIO ESPINOSA CERRATO (C’s)
VALENTÍ JUNYENT TORRAS (CiU)
A continuació es procedirà a la votació mitjançant papereta secreta que dipositaran a
l’urna els regidors i regidores que seran cridats nominalment pel secretari, seguint
l’ordre alfabètic.
Ordenadament, els regidors i regidores introdueixen el seu vot a l’urna, per ordre
alfabètic:
1. MARC
2. JOAN
3. MERCÈ
4. ÀURIA
5. ANNA
6. CRISTINA
7. PERE
8. MIQUEL
9. DÍDAC
10. ANTONIO
11. MIREIA
12. JORDI
13. JOAQUIM
14. FELIP
15. VALENTÍ
16. ANTONI
17. JORDI
18. ANDRÉS
19. MARIA MERCÈ
20. OLGA
21. ÀNGELS
22. JORDI
23. JAUME

ALOY GUÀRDIA
CALMET PIQUÉ
CARDONA JUNYENT
CAUS ROVIRA
CRESPO OBIOLS
CRUZ MAS
CULELL OLIVERAS
DAVINS PEY
ESCOLÀ GARCIA
ESPINOSA CERRATO
ESTEFANELL MEDINA
GARCÉS CASAS
GARCIA COMAS
GONZÁLEZ MARTÍN
JUNYENT TORRAS
LLOBET MERCADÉ
MASDEU VALVERDE
ROJO HERNÁNDEZ
ROSICH VILARÓ
SÁNCHEZ RUIZ
SANTOLARIA MORROS
SERRACANTA ESPINALT
TORRAS OLIVERAS

Finalment, dipositen el seu vot a l’urna els dos regidors de la Mesa d’Edat:
24. GEMMA
25. JOSEP MARIA

TOMÀS VIVES
SALA ROVIRA

6. RECOMPTE DE VOTS
Es verifica el recompte de vots, el qual dóna el resultat següent:
Vots emesos
Vots a candidats
Vots en blanc
Vots nuls

25
19
3
3
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La distribució dels vots entre els candidats dóna el resultat següent:
Candidats:

VOTS

VALENTÍ JUNYENT TORRAS
ANTONIO ESPINOSA CERRATO
DÍDAC ESCOLÀ GARCIA
Vots nuls
Vots en blanc

16
2
1
3
3

El President de la Mesa d’Edat, a la vista del resultat de l’escrutini, i atès que el
candidat Sr. VALENTÍ JUNYENT TORRAS ha obtingut 16 vots, que representa la
majoria absoluta prevista a l’article 196.b) de la Llei 5/1985, ÉS PROCLAMAT
ALCALDE ELECTE DE MANRESA. (Aplaudiments)

7. PROCLAMACIÓ D’ALCALDE
A continuació el President de la Mesa d’Edat pregunta al senyor Valentí Junyent
Torras: “Accepteu el càrrec d’alcalde de Manresa?”.
El senyor Valentí Junyent Torras respon afirmativament.
Tot seguit, el President de la Mesa d’Edat pregunta al senyor Valentí Junyent:
“JUREU O PROMETEU, per la vostra consciència i honor, complir fidelment amb
les obligacions del càrrec d’alcalde d’aquesta Corporació, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.?”
El senyor Valentí Junyent respon:
“Sí, ho JURO.
I reitero el que ja he dit quan he pres possessió com a regidor: Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres
institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.” (Aplaudiments)

El President de la Mesa d’Edat declara possessionat del càrrec d’alcalde de
l’Ajuntament de Manresa el senyor Valentí Junyent Torras, li dóna el bastó de
comandament i li posa la Medalla i la insígnia de solapa. (Aplaudiments)
A continuació el senyor Valentí Junyent Torras passa a ocupar la Presidència i es
retiren els dos regidors de la Mesa d’Edat, que passen a ocupar el seu escó.
8. INTERVENCIÓ DE L’ALCALDE
El senyor Valentí Junyent Torras pren la paraula per manifestar el següent:
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“Molt bon dia a tots i a totes.
En primer lloc vull donar les gràcies a tots els manresans i manresanes que van anar a
votar el passat 24 de maig. En segon lloc a aquells que van decidir que havíem de ser
la força amb més vots i, per tant, decidien renovar la seva confiança en el nostre equip
per poder continuar governant la ciutat durant 4 anys més. També és el moment
d’agrair l’esforç i el treball de tots aquells que han fet possible que els resultats
electorals del 24 de maig s’hagin traduït en un acord que permetrà garantir l’estabilitat
del nou govern.
Més enllà de les forces polítiques que subscrivim aquest Acord d’Investidura i
Governabilitat a Manresa, CiU i ERC, assumeixo el compromís de continuar al
capdavant de l’alcaldia de la ciutat amb il·lusió, amb emoció i sobretot amb la voluntat
de ser l’alcalde de tots els manresans i manresanes, independentment de quin hagi
estat el seu vot, de quina sigui la seva orientació ideològica o les seves simpaties
polítiques.
Avui fa justament 4 anys i 2 dies em presentava davant aquest Ple per ser investit
alcalde per primer cop. En el meu discurs feia una reflexió que crec que, vists els
resultats d’aquestes eleccions municipals, encara és més vigent: els ciutadans
reclamen una altra manera de fer política, demanen un altre estil de fer les coses,
esperen proximitat, honestedat, participació i transparència. Ho hauríem de tenir molt
present, sinó tots els 25 regidors que avui hem pres possessió i que constituïm aquest
nou Consistori de la ciutat.
S’inicia un nou mandat en el què haurem d’estar oberts a les crítiques, haurem de
saber escoltar les propostes alternatives, però sobretot haurem de tenir capacitat per
adaptar-nos a cada situació amb l’objectiu últim d’aconseguir el màxim bé comú per
als manresans i les manresanes.
El fet de ser elegit alcalde de Manresa per al desè Ajuntament de la democràcia és un
honor i un privilegi, però també una gran responsabilitat. En una data tan assenyalada
com aquesta vull recordar els alcaldes que des d’aquell llunyà 19 d’abril de 1979 -quan
es va celebrar la primera sessió constitutiva de l’etapa democràtica- han estat al
capdavant de l’Ajuntament, i que han treballat perquè Manresa sigui una gran ciutat:
Joan Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls i Josep Camprubí. Avui tenim l’honor que dos
d’ells, en Juli Sanclimens i en Josep Camprubí ens acompanyen en aquest acte.
Els resultats de les eleccions del 24 de maig han configurat un Ajuntament amb la
composició que veiem en aquest saló. En compliment del nostre compromís
d’aconseguir les complicitats necessàries per donar a la ciutat el lideratge i l’impuls
que tant se’ns reclama, per seguir endavant havíem de tancar un acord d’investidura i
governabilitat que s’ha aconseguit amb ERC, la segona força més votada amb escreix
en aquestes eleccions.
Així, des del govern de CiU i amb el suport d’ERC, seguirem treballant per una ciutat
que cuidi a les persones, que potenciï la indústria i el comerç, amb qualitat de vida,
una ciutat cívica i amable, i una ciutat que sigui protagonista en el nou país que estem
construint.
I ho farem des del diàleg i el consens. Ho hem fet en aquests 4 anys, però ara ho
tornarem a fer des del diàleg i des del consens. Han estat nombrosos els acords amb
grups municipals, agents socials i econòmics, entitats i col·lectius de tots els àmbits i
de totes les sensibilitats que han protagonitzat aquest mandat 2011-2015.
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A partir d’avui, seguirem oberts al diàleg i a la col·laboració amb totes aquelles
formacions polítiques que vulguin treballar per una Manresa millor i també oberts a la
participació del teixit associatiu i dels manresans i manresanes que s’hi vulguin
implicar. Els reptes que ens esperen són il·lusionants i engrescadors, però caldrà que
les institucions i la ciutadania seguim avançant de la mà i que tots plegats ens fem
coresponsables d’aquest futur millor que tots volem per a les properes generacions.
Som conscients que vivim una situació d’excepcionalitat a causa d’aquesta llarga crisi
econòmica que té greus conseqüències socials: més atur, menys feina, més pobresa,
menys recursos, més necessitats,.. Per això, la nostra prioritat en el mandat que
iniciem serà lluitar contra les dificultats econòmiques, ajudar els que ho necessitin,
crear ocupació i estimular l’activitat econòmica.
Estem convençuts que la millor política social, a part d’atendre totes les persones que
ho necessiten, és generar llocs de treball, estimular l’economia de la nostra ciutat i
poder mirar el futur amb esperança.
La realitat és la que és, encara que es vulgui disfressar amb discursos ideològics que
al final acaben criminalitzant unes determinades forces polítiques sense tenir en
compte els esforços que es fan per poder fer front a aquesta complicadíssima realitat.
N’hi ha que parlen despectivament de la vella política, generalitzant. Hem de parlar
malament de la vella política quan hi ha hagut comportaments individuals totalment
reprovables. Però hi ha hagut molta gent de la vella política que ha fet bones
actuacions i la gent diposita les seves les seves esperances en una nova política que
encara s’ha de demostrar quines qualitats té. Sincerament, crec que ni una ni l’altra,
crec que en les circumstàncies en què ens trobem cal recuperar el valor de fer BONA
POLÍTICA –amb lletres majúscules-. Alguns que m’han precedit també han fet
referència a aquesta bona política. Aquesta és l’única via per tenir la confiança –i
mantenir-la, en alguns casos- de la ciutadania. No crec que hi hagi un altre camí.
Aquesta serà la nostra guia, regidors i regidores, en aquests 4 anys de mandat que
avui comencen i en el que els desitjo molt encert i molt coratge per completar amb èxit
la tasca que la ciutadania ens ha encomanat.
Esperen de nosaltres que prenguem decisions que permetin millorar la seva qualitat de
vida i la seva ciutat, i que reaccionem amb fermesa i decisió davant l’emergència
social i nacional que estem vivint.
Com he dit, però, la meva intenció és seguir governant des del diàleg i el consens, i
escoltant totes les opinions perquè més enllà de la llista que hagi pogut encapçalar o
de l’acord que haguem pogut pactat amb una força política com és ERC, em
considero, i vull exercir com a tal, legítim alcalde de tots i cadascun dels ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat.
Per acabar, m’agradaria recordar unes paraules plenes de sentit i humilitat que va
pronunciar el nostre president en el discurs d’Investidura com a president de la
Generalitat, Artur Mas, davant del Parlament el desembre de 2012:
“Assumeixo la meva responsabilitat amb una gran càrrega d’il·lusió i de compromís.
Faré tot el que sàpiga, i pugui, per no fallar.”
Espero que tots plegats tinguem molts d’encerts durant aquests 4 anys.
Moltes gràcies, molta sort. Visca Manresa i visca Catalunya!” (Aplaudiments)
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9. LLIURAMENT DELS ATRIBUTS DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR/REGIDORA
El secretari indica que, seguidament, l’alcalde els lliurarà la Medalla corporativa i la
insígnia de solapa que són els atributs de la condició de regidor a tots els regidors i
regidores d’aquesta Corporació municipal.
El secretari anomena els regidors i regidores pel seu nom per ordre alfabètic, els
quals, en sentir el seu nom s’acosten a la Presidència perquè els siguin lliurats els
atributs de la condició de regidor/ora.
1. MARC
2. JOAN
3. MERCÈ
4. ÀURIA
5. ANNA
6. CRISTINA
7. PERE
8. MIQUEL
9. DÍDAC
10. ANTONIO
11. MIREIA
12. JORDI
13. JOAQUIM
14. FELIP
15. ANTONI
16. JORDI
17. ANDRÉS
18. MARIA MERCÈ
19. JOSEP MARIA
20. OLGA
21. ÀNGELS
22. JORDI
23. GEMMA
24. JAUME

ALOY GUÀRDIA
CALMET PIQUÉ
CARDONA JUNYENT
CAUS ROVIRA
CRESPO OBIOLS
CRUZ MAS
CULELL OLIVERAS
DAVINS PEY
ESCOLÀ GARCIA
ESPINOSA CERRATO
ESTEFANELL MEDINA
GARCÉS CASAS
GARCIA COMAS
GONZÁLEZ MARTÍN
LLOBET MERCADÉ
MASDEU VALVERDE
ROJO HERNÁNDEZ
ROSICH VILARÓ
SALA ROVIRA
SÁNCHEZ RUIZ
SANTOLARIA MORROS
SERRACANTA ESPINALT
TOMÀS VIVES
TORRAS OLIVERAS

10. FOTOGRAFIA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Després del lliurament, el secretari demana a tots els regidors i regidores que es
dirigeixin a la Sala de Columnes per fer la fotografia oficial de tota la Corporació
municipal. (Aplaudiments)

L’alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió, de la qual, com a secretari,
estenc aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat de Catalunya
número ...... i correlatius fins el número ......

El secretari

Vist i plau
L’alcalde
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