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Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 25
d’agost de 1997. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es diran, a
l'objecte de portar a terme la sessió del Ple de la Corporació núm. 14, 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. 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
Sra. Imma Torra Bitlloch
Sr. Lluís Serracanta Cortés
Sr. Antonio Arderiu i Freixa
Sr. Xavier Javaloyes i Vilalta
Secretari General
Sr. Miquel Corbella Pijuan
ABSENTS
Sr. Antoni Casserras i Gasol
Sr. Carles Anguela i Sant
Sr. Josep Ma. Clotet i Feliu
Sr. Joaquim Sotoca i Cornet
Oberta la sessió per la Presidència, essent les 13 h i 35 min, i després de
comprovar el quòrum d'assistència necessari perquè pugui ser iniciada, es
procedeix tot seguit a conèixer l’únic assumptes comprès a l'ordre del dia
següent:
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PUNT ÚNIC.-

PRENDRE
CONEIXEMENT
I
DONAR-SE
PER
ASSABENTAT AQUEST PLE CORPORATIU DE LA
RENÚNCIA FORMULADA PEL SR. ANTONI CASSERRAS I
GASOL, AL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST
AJUNTAMENT, I TRAMETRE CERTIFICACIÓ DE
L’ACORD A LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL, PER TAL
DE
PROCEDIR
A
LA
SUBSTITUCIÓ
LEGAL
REGLAMENTÀRIA.

El Secretari dóna compte del dictamen de l’Alcalde accidental, de data 4-897, que transcrit diu el següent:
“Atès l’escrit presentat pel Sr. Antoni Casserras i Gasol, de data 30-7-97, i
Registre d’entrada núm. 21554, de data 1-8-97, dirigit a l’Il.lm. Sr. Alcalde, en
el qual formula la dimissió o renúncia al seu càrrec de Regidor d’aquest
Ajuntament, i que, transcrit, en la seva part necessària o suficient, diu el
següent:
“Antoni Casserras i Gasol, regidor d’aquest Ajuntament des de juny de 1995,
li comunica que, per raons personals, ha decidit dimitir irrevocablement, i a
tots els efectes, com a membre d’aquesta Corporació.
Cosa que li comunico perquè faci les gestions pertinents que fan al cas.”
Vista la normativa aplicable continguda, essencialment, en els art. 182 de la
Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en
concordança amb els art. 15.2 i 19.1 l) de la mateixa Llei, i l’art. 9.4 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vista, així mateix, la Instrucció de 19 de juliol de 1991, de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs locals.
Considerant la urgència que revesteix la substitució del Regidor, per tal que
la Corporació actuï amb la totalitat del nombre legal de membres corporatius.
Per tot això, en concordança amb l’esmentat escrit i en harmonia amb la
citada normativa legal, es proposa al Ple Corporatiu que adopti el següent
ACORD
PRIMER.- Prendre coneixement i donar-se per assabentat aquest Ple
Corporatiu de la dimissió o renúncia formulada pel Sr. Antoni
Casserras i Gasol, que pertanyia a la llista “Coalició IniciativaL’Assemblea-Els Verds (IC-A-EV)”, al càrrec de Regidor d’aquest
Ajuntament, mitjançant l’esmentat escrit de data 30-7-97,
Registre d’Entrada núm. 21554, de data 1-8-97.
SEGON.-

Trametre certificació de l’acord a la Junta Electoral Central, per
tal de procedir a la substitució, conforme a allò disposat en la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, i a tal efecte expedeixi la
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credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat
a qui correspongui cobrir la vacant produïda.
TERCER.- Així mateix, indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon
cobrir la vacant a la Sra. Núria Sensat Borràs, que segueix en la
llista respectiva, atenent al seu ordre de col.locació.”
Intervé el Sr. Collado i Llort i manifesta que aquest dictamen es porta al
Ple arran de la dimissió presentada pel Sr. Antoni Casserras, i el que fan amb
aquest acord és prendre coneixement d’aquesta dimissió, assabentar-ne al
Ple i trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central, conforme
així ho indica la Llei Orgànica del Règim Electoral General i tercer, com diu el
dictamen, indicar que a judici d’aquesta Corporació, correspon a la Sra. Núria
Sensat i Borràs cobrir el lloc que deixa vacant el Sr. Antoni Casserras. En
aquest sentit, demanaria el vot favorable a aquests acords, que creuen que
són del tot justos.
Intervé el Sr. Fontdevila i Subirana i manifesta el desig per part d’Esquerra
Republicana de Catalunya de votar separadament els dos primers punts
d’aquest acord del tercer, atès que votaran afirmativament els dos primers i
s’abstindran en el tercer punt, perquè entenen que la vacant que deixa el Sr.
Casserras ja es cobrirà segons allò que disposa la Llei de Règim Electoral o
bé segons els acords que poguessin tenir en el seu dia entre Iniciativa per
Catalunya i l’Assemblea d’Unitat Popular-Els Verds.
El Sr. Arderiu i Freixa intervé dient que davant aquest dictamen, i davant la
petició que ha fet ERC de demanar votació separada, el GMPP no hi té cap
inconvenient i manifesta que això són dictàmens que afecten més que res a
l’equip de govern, que ha tingut un problema i l’ha hagut de resoldre, i
entenen que pel joc que podria tenir l’oposició municipal en aquest aspecte
no val la pena ni manifestar-se. No voldrien, però, que la nova regidora
entrés amb un vot negatiu del Partit Popular i que es pogués interpretar com
una crítica d’inici. Per tot això, s’abstindran en la votació del dictamen, es voti
conjuntament o separadament.
Intervé el Sr. Oms i Pons i manifesta que en el punt tercer hi veu una
qüestió de forma, quan diu “... així mateix indicar que a judici d’aquesta
Corporació...” La Corporació som tots, en tot cas hauria de ser l’equip de
govern. Per tant, creuen que proposar en un dictamen “a judici d’aquesta
Corporació correspon cobrir la vacant...”, no considera que sigui correcta; el
judici de la Corporació serà, en tot cas, el que ara en surti. La Corporació no
pot donar per fet un tema que han de votar.
Creu que aquest punt tercer hauria d’estar redactat d’una altra manera. El
GMCiU s’abstindrà en la votació del dictamen, però creu que no és a judici de
la Corporació si correspon a la Sra. Núria Sensat cobrir la vacant . A més, al
ser una renúncia, qui dirà si correspon a la Núria Sensat serà la Junta
Electoral, no ha de ser la Corporació qui ha de jutjar això. El GMCiU no entén
aquest punt tercer, però com que s’abstenen en tot el dictamen, no hi ha lloc.
Creuen que aquest Ple s’hauria pogut esperar perfectament al mes de
setembre. Les presses no les acaben d’entendre, no saben quines
responsabilitats tindrà la persona que entri, però no creuen que hi hagués
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tanta pressa, mai s’havia fet un Ple el mes d’agost, i el tema creuen que no
era de vital importància per portar-lo el mes d’agost.
Però donat el tema que tracten, voldrien deixar clares una sèrie de qüestions
que aquests dies s’han anat ventilant referents a aquest cas, i això és en
resposta a tota una sèrie de qüestions que s’han dit referents a la dimissió
del Sr. Casserras. Primer, deixar clar que qui el va fer fora de l’equip de
govern, va ser l’equip de govern; no creuen que unes declaracions fetes pel
seu partit a la premsa fossin el motor, si aquelles declaracions van ser el
motor, realment tot era molt feble i buscar l’excusa en què segons destacats
membres d’un determinat partit va ser d’una forma fastigosa, “de fastigós, en
política, tots tenim les nostres coses”, i si han de començar a insultar-se
acabaran bastant malament. Per tant, voldria dir que el seu partit va fer un
article, que estan en el seu dret de fer-lo i que l’equip de govern estava en el
seu dret de no fer-ne ni cas, si en van fer, serà la seva debilitat. També
voldria deixar clar que el senyors d’Iniciativa són els que van trencar la
coalició, no va ser CiU, i depèn també dels senyors d’Iniciativa si volen donar
aquest lloc a l’AUP o el volen donar a IC, són lliures de fer-ho, podrien fer
dimitir fins al núm. 16, si no ho fan és el seu problema, CiU no s’hi posa. Per
tant aquest condemna que ha fet de CiU, creuen que són diferents entre
l’equip de govern, entre IC i l’AUP. Demana que per favor no s’involucri a
CiU perquè en aquest afer poc hi han tingut a veure, que facin el que vulguin,
CiU s’abstindrà i endavant amb el que considerin millor per la ciutat.
L’Alcalde aclareix, respecte al punt tercer del dictamen, conforme a judici
d’aquesta Corporació correspon cobrir la vacant a la Sra. Núria Sensat, que
si el funcionament normal de les Corporacions és un funcionament
democràtic, evidentment aquest és un acord que ha de passar per votació. Si
aquest acord que passa per votació s’aprova, és la Corporació qui aprova,
més enllà dels posicionaments absolutament legítims que tinguin tots els
grups municipals.
En segon lloc, el fet que el Ple es faci el 25 d’agost i que no s’hagi fet cap Ple
el mes d’agost durant la història democràtica, ell no ho recorda, però no es
posarà tossut respecte a aquesta situació. El cert és que s’ha de donar
compte d’una renúncia, que aquesta renúncia s’ha de portar a la Junta
Electoral Central i que el nou regidor s’incorporaria aquí en el moment que la
Junta Electoral Central de Madrid trameti el certificat corresponent. Això
implica un període de 15-20 dies aproximadament, i és important pel
funcionament correcte de la Corporació que la vacant quedi coberta el més
ràpidament possible i que aquest regidor tingui les competències que aquest
Ple de la Corporació determini, més enllà dels posicionaments legítims de
cada partit o de cada coalició.
Finalment, vol deixar clar que avui el que estan discutint és donar compte
d’una renúncia, i de res més.
Sotmesos a votació els punts primer i segon del dictamen, s’aproven per 12
vots afirmatius ( 8 GMS, 3 GMERC i 1 GMIC-EV) i 9 abstencions ( 7 GMCiU i
2 GMPP).
Sotmès a votació el punt tercer del dictamen, s’aprova per 9 vots afirmatius (
8 GMS i 1 GMIC-EV) i 12 abstencions (3 GMERC i 7 GMCiU i 2 GMPP).
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Com a conseqüència de la votació efectuada, es declara acordat:
PRIMER.-

Prendre coneixement i donar-se per assabentat aquest Ple
Corporatiu de la dimissió o renúncia formulada pel Sr. Antoni
Casserras i Gasol, que pertanyia a la llista “Coalició IniciativaL’Assemblea-Els Verds (IC-A-EV)”, al càrrec de Regidor d’aquest
Ajuntament, mitjançant l’esmentat escrit de data 30-7-97,
Registre d’Entrada núm. 21554, de data 1-8-97.

SEGON.-

Trametre certificació de l’acord a la Junta Electoral Central, per
tal de procedir a la substitució, conforme a allò disposat en la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, i a tal efecte expedeixi la
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor del candidat
a qui correspongui cobrir la vacant produïda.

TERCER.- Així mateix, indicar que, a judici d’aquesta Corporació, correspon
cobrir la vacant a la Sra. Núria Sensat Borràs, que segueix en la
llista respectiva, atenent al seu ordre de col.locació.
I en haver-se tractat l´únic punt inclòs a l’ordre del dia, l’Alcalde aixeca la
sessió, quan són les 13 h i 45 min, de tot el qual, com a Secretari certifico, i
s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la Generalitat
núm............... i correlativament fins el ..................
Vist i plau
EL SECRETARI
L’ALCALDE,

