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A Ia Casa Consistorial
de Ia Ciutat
de t'{anresa i essent
les dotze clel matí del dia 30 de juny de 1987 es reuneixen
sota la Presidéncia
del Sr. AIcalde
en funcions
En Joan Corpel Secretari
net i Prat,
assistit
General de Ia Corporació
En ¡osé-.¡avier
Casado Rubio, els Srs. que han estat, proclamats Regidors electes,
com a conseqübncia
de la convocatbria
produida
per Reial Decret
drEleccions
Locals
508/ 1987 de 13
i que van tenir
drabril
lloc
el proppassat
10 de juny.
EI Sr . Alc alde en func ions decl ar a ober ta la sessió
al
que lrobjecte
sol efecte
de manifestar
de 1a mateixa
és donar compliment
aI mandat derivat
de la Llei
EIectoral
referent
a Ia constitució
de Ia Corporació
i seguidament
Local
que doni
ordena
aI Secretari
lectura
a Ies
certificacions
trameses per Ia Junta Electoral
de Zona de lvlanresa, de1 22 i
29 de junyr
r€ferent
a la proctamació
de Regidors
electes
així
com als articles
195 i 196 de 1a Llei
Orgbnica
5/19e5
de 19 de juny del Régim Electoral
General
sobre constitució
de 1a Corporació
i subsegüent elecció
d'Alcalde
i dels arti'1
cles
6, 177 í
referent
78 de 1a mateixa
Llei
a les causes
pel chrrec de Regidor .
d I incompatibil
itat
pel Secretari
Un cop donada lectura
aIs documents i preleg aIs
ceptes
abans esmentats,
€I Sr.
Alcalde
en funcions
ordena Ia constitució
de 1a Mesa d'Edat
i requereix
ta preséncia dels Regidors
de najor
i nenor edat que són els Srs.
Pere Sobrerroca
i Carnps i,lordi
nodó i nodá, els quals
al
passen a constituir
ser presents
a Ia sessió,
lrexpressada
Mesa d'Edat,
amb el Secretari
de 1a Corporacióri
amb Ia qual
cosa I I Alcalde
en funcions
abandona la
Presidbncia
cedint
que gueda constituida
aquesta a Ia lvlesa drEdat,
de la forma
abans esmentada.
Seguidament peI Secretari
es dóna lectura
a 1a relació
per a comprovar I'assisCéncia
de Regidors
electes
i acreditar
la personalitat
de cadascún en base a les
credencials
que s'havien
presentat
amb anterioritat
a 1a Secretaria,
i
que comprenien
a Ia totalitat
dels Regidors
electes.
Es troben presents
a Iracte,
clarb
acreditada
la Mesa drEdat
güents Regidors
electes:
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
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amb Ia personalitat
en forma suficient,

Juli
Sanclimens Genescá
Juan Serra DevanL
Teresa Just Riba
Ramon Salat Prats
Marcel.lí
Llobet
Coroninas
Jaume Soldevila
Ribera

que deeIs se-

;..
i-

1;r
I

,.

t

i

t

Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr a.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.

¡oséif.lar ia Sala Rovira
Jaimb eujot
Carbonelt
t.
de puig Viladrich
Franpisco
Jordl
noaó Rodh
Pedrá- SoUrerroca
Camps
P e d r o . i v i l a r a s a u S e r r a c a n t .a
,losé üat et. Ol ler
Joan Cornet Prat
Manuel Cano Navarro
Ramon Puig SoIer
Jorge Pérez Picas
Carme VidaI Vintró
Carles Canongia Gerona
.losé Empez Garc i a
P e r e C a r n p ru b í F o n t
Angela Freix anet Picaño1
Jordi
Marsal Muntalá
Constantí
Uas SoIer
Ignasi
Perramon Carrió

que concorregueren
En vista
1a totalitat
dels
R e gi d o r s
proclamats
electes,
la Mesa declarb
constituida
la Corporació i seguidamenL el sr. president
anuncib que es passaria
a
j ur ament o promesa per c ad a Regidor
pr est ar el
seg ons I a
fórmuIa
continguda
aI neial
Decret
707/1979 de 5 d'abril
i
que cada Regidor
electe
havia de respondre
J
U
R
O
,
o
"SI
"SI
P R O M E T O ,T Td e t a l
forma que si aix í ho feia
passava a ocupar
el cbrrec,
tot
asseient-se
a I'escó
corresponent.
E1 Sr.
President
requerí
la
promesa sota la següent fórmula:

prestació

clel

jurament

per
o prometeu
la
vostr a conscibncia
i honor ,
"Jureu
complir
Ies
fidelment
oblig acions
del
cbrrec
de Regidor
d I aquest
Ajuntament
de Manresa,
amb lleialtat
i
al
Rei
guardar
i fer guardar
Ia Constitució,
com a norma fonamental
de IIEstat?".
Et Secretari
va cridant
a cadascún dels
negidors
electes, comengant per Ia Mesa d'Edatr
gu€ responen a Ia pregunLa formulada
de forma afirmativa,
afegint
a més eI Sr. Constantí
per 1a sobirania
mas Soler la frase "prometo treballar
de Ia meva nació
i pel
benestar
de tots
els
ciutadans
de
Ivlanresa', i el Sr. Ignasi
Perramon Carrió
1a f rase " prometo
treballar
per 1a sobirania
de Ia nació catalana
i pel benestar de tots
els ciutadans
de Manresa"
A continuació,
€I Sr. President
declarh
a tots
els Regipossessionats
dors
dels
seus respectius
passan.t-se
cárrecs
seguidament a Irelecció
d'Alcalde.
que són candidats
EI Sr. President
per aquesta
manifestá
elecció
que encapgalen 1es quatre
tots
e l s R e gi d o r s
Ilistes
electorals
representades
en aquesta Corporació
i que, abans
de procedir
papereta
a lremissió
deI vot mitjangant
secreta,

5t'l

expressade
cadascún dels caps de les llistes
de presentació,
i d'aquest
zar una exposició
aquest ordre ho van fer els Srs. Josep BaIet
SancIi¡n
tí ¡{as Soler r Joan Cornet Prat i Juli

podia

manera I per
lIer,
Constanns Genescb.

gue eI fe4 de Ia constimanifesta
i OlIer
E1 Sr. Balet
per a
tució
de la Corporació
Municipal
és e1 més inportant
q
u
e
p
r
e
s
e
n
t
a
r
s
e
i
r
e
n
u
n
c
i
a
Ia vida druna ciutat
a
com a AId'unir-se
a la cancaldable
si bé proclama Ia seva intenció
que
i Genescb i demana a tots
didatura
drEn Juli
Sanclinens
que tot el Consistori
facin
el mateix per ser molt inportant
sense que ningú
al seu futur
AIcalde,
estigui
unit
en torn
droposició
amb esperit
constructiu.
renuncii
al seu criteri
que els dos Regidros drEsEl Sr. l{as i Soler manifesta
querra
de ¡4anresa respectaran
resultats
els
Nacionalista
per coheréncia
electorals,
i com s'han produit
taI
amb tot
que ocupen
a la campanya, doncs consideren
eI que es iligué
que els diferencia
un espai propi
de I'espai
de dretes
el no
estar
l1 ig ats a interessos
econbmics concrets
ni
a poders
fáctics
i de qualsevol
determinats,
altra
esquerra
el fet
poble a autogovernar-se
drassumir
la defensa del nostre
i a
presenten
1a sobirania.
aixb
1a seva prbpia
opció
Per
a
Ies
en eIs
I I Alc ald ia,
exposant
seves propostes
nou punts
que enuncia.
que el seu grup
Amb aguesta actuació
considera
peI
sentit
situacions
es deix ará portar
btic
de les
amb
1 | anhel de despertar
Ia confianga
dels ciutadans.
que eI programa ilel
i Prat
intervé
El Sr.
dient
Cornet
seu grup es basa en eI treball
fet
anys a Manresa
en vuit
que resumeix
i que eI projecta
seguidanent
amb una visió
de
per a la ciutat
gue el seu programa no
futur
i que malgrat
que no podran fer
ha guanyat
és conscienü
en les Eleccions
aI govern de la ciutat.
més que ser lroposició
anys que ha estat
els vuit
Manifesta
també que durant
d rAlcalde
de lvlanresa ha intentat
no dividir
els ciutadans
i
que continuarh
perqué Mande convivéncia
mantenir
un estil
per a la qual cosa deixa en mans
resa sigui
una gran ciutat,
que funciona
del nou equip de govern una adninistració
i que
estb disposada
a seguir
trebatlant,
enumerant a continuació
gue reguereix en I I atenció
tot
i
un seg uit
serveis
d I obres
m é s i ¡ n m e d i a t a . D e s p r é s d e t r a n s m e t r e e I s e u a gr a i m e n t a t o t s
els manresans,
al nou equip de govern sort
acaba desitjant
i
peI bé de Manresa i que per part
del
encerts
seu equip,
i
posa a disposició
personalment
drell
del nou equip de govern
perqub no es produeixi
tota
necesshria
la informació
un buit
de poder a la ciutat,
i demana Ia continuitat
al Saló de
de la placa que en eI seu clia va introduir,
commeSessions
morativa
de les Bases de Manresa de 1892.
i
al
cenesch
agraeix
Regidor
EI
Sr.
JuIi
Sanclimens
d'AIianga
1a confianga
atorgada
i comprén la postura
Popular
de Manresa que ja havia anunciat
dudrEsquerra
Nacionalista
q
u
e
i
rant
1a campanya electoral
ha mantingut
anb fermesa
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després de Ie! Eleccions
i ent6n també que el grup sociatista voti
al seiu cap de llista
i es reserva
un parlament
més
extens per a després de la votació
d'Alca1de

Tot seguit¡ es procedeix
a Iremissió
deI vot per tots eIs
Regidor s, tanqlant 1a votac to els components de 1a I.{esa drEdat i procedinit
a l-rescruti
ni que va donar eI següent result at:
Paperetes
Paper etes
Paperetes
Paperetes

ció,

La distribució
és 1a següent:
Candidat
Candid at
Candidat

dipositades
vbI ides:
nul.l-es:
en blanc:
de

les

:

25
25
cap
cap

paper etesr

E€sultant

Sr. Juli
Sanclimens Genescá,
Sr . Jo an Cornet Pr at,
Mas Soler ,
Sr. Constantí

de

Ia

vota-

13 vots
10 vots
2 vots

A la vista
del resultat,
i tenint
en compLe que el candidat
i
Sr. JuIi
Sanclimens
Genescb ha obting ut la major ia
absoluta
dels vots dels Regidors,
el Sr. President
de 1a Meq
u
e
q
u
e
d
a
v
a
p
r
o
c
l
a
m
a
t
sa va dir
Alcalde
de Manresa el Sr.
Juli
Sanclimens
breu parlament
Genesch i després
d'un
del
President
de la Mesa va reclamar
la presbncia
del Sr. AlcaIjurament
de electe
recabant-Ii
1a prestació
deI
o promesa
sota 1a següent fórmula:
per
la
o prometeu
vostr a conscibnc ia
i
honor ,
"Jureu
complir
fidelment
les
obligacions
deI
cárrec
drAlcalde
de Manresa, amb lleialtat
draquest
Ajuntament
al Rei i guardar i fer guardar
1a Constitució
com a norma fonamental
de
IrEstat?".
EI Sr.
electe
Alcalde
Sr.
JuIi
Sanclimens
Genescb va
respondre
afirnativament
a Ia pregunta
formulada
i amb la
qual cosa el President
possessionat
de Ia lvtesa eI declarb
del
cbrrec
drAlcalde-President
de t'Ajuntament
de Manresa
que accepta,
rebent
eIs atributs
del seu mandat i passant
a
exercir
prévia
Ia Presidéncia
de la Corporació,
dissolució
de Ia Mesa drEdat
El Sr. Alcalde
Sr. Juli
Sanclimens Genescb direg eix una
salutació
a tothom i dóna Ies grácies
a tots
els ciutadans
que eIs han donat 1a seva confianga,
rnanifestant
al mateix
temps el respecte
i consideració
als que van votar
unes altres
opcions,
essent
el seu desig
ser Alcalde
de tots
i en
aquest sentit
encaminarb totes
les seves accions.
que f arir eIs
possibtes
t "a
l nif estb
perqub Manresa sig ui
una ciutat
agradable,
i part.icipativa,
oberta
amb eI major
nombre d'oportunitats
per a tothom i una ciutat
on el prota-

2616

gonisme ciutadb
ben actiu,
doncs el r.f, d'administ;ai
sigui
I Aj untament
controlar-Ia.
Porten
a
un
1a ciutat
no vol dir
programa
de prioditats
qual
I'ordre
deI
de govern
extens
per Ia situació
financerafque
trobaran
i
vindrb
determinat
que faran
púrbIica,
perb la nillora
de 1a
de vida
alitat
políper a tots
de to{ projecte
eIs ciutadans
és I'horír"zó
tic
i procur ar an pr imer per als qui més ho fiecessitin
doncs
tothom gaudirá
més dels equips i festes
si {e1s primers
esforgos
a 1a gent que ho necessita.
van encaminats
Procurarb
per consolidar
Ies perspectives
de Manresa com a
treballar
ciutat
industr ial,
comercial
i de serveis
i propugna una mai europea.
democrática,
oberta
nera de governar
Territorial
de CataluFa esment a la nova Organització
nya que potencia
municipal
el paper de lrautonomia
a 1a vegada que obra les vies
que
a la comarcalitzací6
de serveis
no eren viables
1ínits
en els
municipals,
i acaba deixant
de la dedicació
dels
de govern
consthncia
equips
dirig its
per lrAlcalde
els darrers
Cornet durant
8 anys, aix í com de
personal
que 1i mereix
lr apreci
e1 Sr.
i tots
Cornet
Prat
e1s Regidors que Irhan
aconpanyat en el govern de Ia ciutat.
que venen il.Iusionats
per
Acaba dient
a treballar
de servei,
i
resar
honestedat
ttnimats per un esperit
voluntat.
Un

cop

efectuada

deix
a coI.locar
als
corporatiu
declarant,
quarts
de dues de la
com a Secr etar i cer tif
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aquesta

salutació

el

Sr .

nous Regidors
1a Me
tot, seguit,
aixecad
tarda,
signant
la
ico.

Alcalde
a del
sessió,
nt
acta

Manbona

proce-

carrec
a dos
i que

