ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA
CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ D'ALCALDE, DEL DIA 17 DE JUNY DE
1995.
A la Casa Consistorial de la Ciutat de Manresa, i essent les 12 del migdia del dia
17 de juny de 1995, es reuneixen sota la Presidència inicial del Sr. Alcalde en
funcions, Sr. Juli Sanclimens i Genescà, assistit pel Secretari General de la
Corporació, Sr. Miquel Corbella i Pijuan, que dóna fe de l'acte, els senyors que
han estat proclamats Regidors electes, com a conseqüència de les últimes
Eleccions locals convocades per RD 489/1995, de 3 d'abril, i que es van efectuar
el proppassat 28 de maig.
El Sr. Alcalde en funcions declara obert l'acte i manifesta que l'objecte d'aquesta
sessió pública extraordinària consisteix, tal com s'especifica a la convocatòria, en
la constitució de la Corporació municipal i subsegüent elecció d'alcalde i, a tal
efecte, demana al Secretari que doni lectura a l'article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i a l'article 37 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per
RD 2568/1986, de 28 de novembre.
Un cop donada lectura dels preceptes legals corresponents, el Sr. Alcalde en
funcions disposa que es procedeixi a la constitució de la Mesa d'Edat i, a tal
efecte, el Secretari, d'acord amb la normativa abans esmentada, sol.licita que el
Regidor electe de major edat present, que segons les dades de les quals es
disposa és el Sr. Jacint Carrió i Vilaseca, passi a ocupar la Presidència de la
Mesa d'Edat, acompanyat del Regidor electe de menor edat, Sr. Josep Mª Clotet
i Feliu, quedant, per tant, constituïda la Mesa d'Edat de la forma següent:
MESA D'EDAT
President:

Sr. Jacint Carrió i Vilaseca, de 78 anys d'edat, Regidor electe de
major edat.

Vocal: Sr. Josep Mª Clotet i Feliu, de 25 anys d'edat, Regidor electe de menor
edat.
Secretari:

Sr. Miquel Corbella i Pijuan, Secretari General de la Corporació.

Constituïda la Mesa d'Edat, l'Alcalde en funcions, Sr. Juli Sanclimens i Genescà,
abandona la Presidència i passa a ocupar-la el President de la Mesa d'Edat, Sr.
Jacint Carrió i Vilaseca.
El President, Sr. Carrió, es dirigeix al Secretari i li demana que doni lectura a la

part necessària de la certificació lliurada per la Junta Electoral de Zona de
Manresa, de data 12 de juny de 1995, acreditativa dels Regidors proclamats
electes per aquest Ajuntament de Manresa, la qual cosa efectua el Secretari.
Tot seguit, els membres de la Mesa passen a comprovar les credencials dels
Regidors electes presentades, en base a la certificació esmentada lliurada per la
citada Junta Electoral de Zona de Manresa, resultant que es troben presents a
l'acte, amb personalitat que declara acreditada la Mesa d'Edat en forma suficient,
els Regidors electes següents:
- Pere Oms i Pons
- Mª Rosa Riera i Monserrat
- Francesc Iglesias i Sala
- Jordi López i Costa
- Francesc De Puig i Viladrich
- Josep Rueda i Cruz
- Carles Anguela i Sant
- Josep Mª Clotet i Feliu
- Imma Torra i Bitlloch
- Jordi Valls i Riera
- Joaquim Collado i Llort
- Joaquim Garcia i Comas
- Eduard Teixeiro i Macipe
- Emma Vila i Esteban
- Joan Carles Canongia i Gerona
- Jacint Carrió i Vilaseca
- José Empez i Garcia
- Ramon Fontdevila i Subirana
- Carles Esclusa i Espinal
- Magí Mas i Font
- Antonio Arderiu i Freixa
- Joaquín Sotoca i Cornet
- Xavier Javaloyes i Vilalta
- Josep Ramon Mora i Villamate
- Antoni Casserras i Gasol

El Secretari informa que tots els Regidors electes, d'acord amb allò que disposa
l'apartat 5 de l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, en la nova redacció donada per l'article 4 de la Llei 9/1991, de 22
de març, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat i sobre
qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics, i
que també han formulat declaració de llurs béns patrimonials.
El President indica que acte seguit, els Regidors proclamats electes hauran de
prestar el jurament o promesa, de conformitat amb l'article 108.8 de la Llei

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la nova redacció
donada per la Llei Orgànica 8/1991, de 13 de març, segons la fórmula continguda
en el Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, i que cada Regidor electe ha de
respondre "SÍ JURO" o "SÍ PROMETO".
En primer lloc presta el jurament o promesa el senyor President de la Mesa
d'Edat, i amb la mà sobre un exemplar de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia
de Catalunya, manifesta: "Prometo per la meva consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de REGIDOR d'aquest Ajuntament de
Manresa, 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".
A continuació, el President requereix la prestació del jurament o promesa i formula
a cadascun dels Regidors electes la pregunta següent: "Jureu o prometeu per la
vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de R
E G I D O R d'aquest Ajuntament de Manresa, 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 els Regidors proclamats electes, per ordre alfabètic, els quals es
van presentant davant la Mesa d'Edat, i amb la mà sobre un exemplar de la
Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, responen tots i cadascun
d'ells afirmativament a la pregunta formulada pel President, manifestant "SÍ
JURO" o "SÍ PROMETO", manifestant, a més, el Sr. Antonio Arderiu " juro per
Déu i prometo pel meu honor" ; el Sr. Antoni Casserras "sí prometo per imperatiu
legal i em comprometo a servir fidelment el poble que m'ha escollit, l'únic dipositari
de la sobirania"; el Sr. Carles Esclusa "per imperatiu legal, sí prometo i també
prometo treballar per la plena sobirania de la nació catalana i per una ciutat més
justa, solidària, equilibrada ecològicament, i al servei de les persones"; el Sr.
Ramon Fontdevila "per imperatiu legal, sí prometo, i també prometo treballar per
la plena sobirania de la nació catalana i per una ciutat més justa, solidària,
equilibrada ecològicament i al servei de les persones"; el Sr. Magí Mas "per
imperatiu legal, sí prometo, i també prometo treballar per la plena sobirania de la
nació catalana, per una ciutat més justa, més solidària, equilibrada ecològicament
i al servei de les persones"; el Sr. Josep Ramon Mora "sí prometo, i també
prometo servir els interessos del poble que m'ha escollit".
Complides les anteriors formalitats, i atès que concorren a la sessió la majoria
absoluta dels Regidors electes, tal com preveu l'article 195.4 de la Llei Orgànica
5/1985, abans citada, i l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals citat, ja que essent el nombre de Regidors
electes 25, han concorregut a la sessió la totalitat d'ells, en nombre de 25, la Mesa
d'Edat, per veu del seu President, DECLARA CONSTITUÏDA LA CORPORACIÓ
MUNICIPAL DE MANRESA.

Tot seguit, el President anuncia que es procedirà a l'elecció d'Alcalde, i, a tal
efecte, demana al Secretari que doni lectura a l'art. 196 de la Llei Orgànica
5/1985, invocada.
El President manifesta que, conforme al precepte legal que acaba de llegir el
Secretari, poden ser candidats a l'elecció d'Alcalde tots els Regidors que
encapçalin les corresponents llistes i que, abans de procedir a l'emissió del vot,
cadascun dels caps de les llistes presentades pot realitzar una exposició de
presentació, per ordre de representació i de vots populars obtinguts i, d'aquesta
manera i per aquest ordre, ho faran els senyors Josep Ramon Mora i Villamate,
Antonio Arderiu i Freixa, Ramon Fontdevila i Subirana, el Sr. Joaquim Collado i
Llort, que ho farà per delegació del Sr. Jordi Valls i Riera, tancant el torn
d'exposició el Sr. Pere Oms i Pons.
En primer lloc, intervé el Sr. Josep Ramon Mora i manifesta que encara que sigui
una obvietat pensa que és important començar la seva intervenció dient que amb
aquest acte d'avui comença una nova etapa per la ciutat. Moltes vegades s'ha
afirmat que en unes eleccions municipals es tracta només d'escollir entre gestors
diferents, que la governació d'una ciutat es redueix a un problema de gestió. El
seu grup no ho creu així, sinó al contrari, pensen que es tracta de decidir,
bàsicament, entre tres qüestions fonamentals. En primer lloc es tracta de decidir
quin tipus de model de ciutat volen, com participa tothom en la construcció de la
ciutat i, finalment es tracta de decidir sobre quina relació i efectes té el
funcionament de la ciutat respecte dels problemes quotidians de la gent, respecte
de les condicions de vida de tots els ciutadans i les ciutadanes, però també
respecte de la resta de problemes socials que són fins i tot externs a la pròpia
ciutat. Per tant, i sense menystenir la importància que té una gestió bona i una
gestió quotidiana de la ciutat, quan els ciutadans i les ciutadanes voten, no tan
sols decideixen sobre models de gestió, sinó que també fan una opció política en
el sentit més noble i més fort d'aquesta paraula. Des d'Iniciativa - L'Assemblea Els Verds, han concenbut la seva proposta política per a aquestes Eleccions
municipals des de dues premises bàsiques, en primer lloc, des del diagnòstic dels
problemes actuals de la ciutat, que han procurat compartir amb amplis sectors
socials de la ciutat, però també des de l'òptica d'una força política que es reclama
de l'esquerra transformadora i que ha de saber concretar aquesta voluntat de
transformació amb propostes concretes, amb alternatives concretes també a nivell
municipal, perquè és a nivell del poder local on de forma més clara i evident es pot
fer realitat aquesta transformació. Des d'aquest diagnòstic s'han presentat a les
Eleccions municipals amb una proposta política que es pot resumir en quatre
conceptes bàsics i que han repetit durant la campanya: el concepte d'igualtat, el
concepte d'equilibri ecològic, el concepte de participació i el concepte de
compromís amb la defensa dels drets dels pobles de tots els ciutadans i de totes
les ciutadanes. El Sr. Mora diu que no repetirà més aquestes qüestions perquè ja
han estat àmpliament treballades durant la campanya. En tot cas, afegeix que en
aquestes Eleccions municipals, una majoria dels manresans i de les manresanes,
han decidit amb el seu vot que no només volen un canvi de gestors sinó que

també i, sobretot, aposten per un canvi en els valors que inspiren les tasques de la
governació quotidiana de la ciutat i han fet al conjunt de les forces polítiques de
progrés, l'encàrrec de construir alternatives a curt i a mig termini per fer realitat
una ciutat més justa, una ciutat més habitable, més equilibrada i més participativa.
Iniciativa - L'Assemblea - Els Verds, ha afirmat al llarg de tota la campanya
electoral que només la col.laboració i la concertació entre les forces d'esquerra i la
d'aquestes amb el conjunt de la ciutat, dels sectors socials interessats en el
progrés faria possible la dinamització de la ciutat. Per això han près amb decisió i
sentit de la responsabilitat el repte d'arribar a un pacte de govern amb el Partit
Socialista i amb Esquerra Republicana de Catalunya, un pacte que ha de servir
per sumar capacitat d'anàlisi, capacitat de proposta, capacitat de gestió, de tots
els que l'integren, al mateix temps que ha der ser respectuós amb la pluralitat i
amb la diversistat de les forces que el formen. Un pacte que neix amb la voluntat
explícita d'activar totes les energies del teixit social, que s'expressen a través de
les reivindicacions i de les propostes de les entitats veïnals, econòmiques, socials,
sindicals, etc. de la ciutat. La gent d'Iniciativa - L'Assemblea - Els Verds, tenen la
convicció que a Manresa ha arribat l'hora de sumar energies de canvi, de sumar
compromisos tan ampli com sigui possible, per aconseguir una ciutat més justa,
més solidària i més habitable. Aquesta energia de canvi, aquesta suma de
compromisos, aquesta suma de voluntats polítiques, està potencialment
continguda en el programa de govern que han signat juntament amb Esquerra
Republicana i el Partit Socialista. A tots els signants d'aquest pacte els toca ara
demostrar que seran capaços de reactualitzar el pacte dia a dia, al llarg dels
proper quatre anys, sense perdre mai de vista els objectius de transformació que
s'han marcat de mutu acord i és des d'aquesta convicció que els Regidors d'IC-AEV, votaran el candidat Jordi Valls com Alcalde de la ciutat. No voldria acabar les
seves paraules sense fer present en aquesta Sala, el record de dos manresans
que haguessin volgut assistir-hi però que no poden, es refereix a David Martínez i
Esteve Comellas. Des de la presó de Can Brians, on romanen des de fa tres anys,
li han fet arribar el seu desig que el pacte realitzat a Manresa, serveixi per enfortir i
dinamitzar l'Esquerra Social i per transformar la ciutat en valors i criteris basats en
la igualtat, la justícia, la solidaritat i la participació. Des de la seva situació de
presos actual, el David i l'Esteve reafirmen el seu compromís de continuar lluitant
per una Manresa socialment més justa i compromesa amb les llibertats nacionals
dels països catalans i, al mateix temps, confien en poder aportar el seu esforç de
manera directa ben aviat.
Intervé el Sr. Antonio Arderiu i diu que vol donar les gràcies a una persona que
creu que s'ho mereix i que, malgrat les diferències polítiques, creu que en aquest
acte ha de ser recordat, que és el Sr. Sanclimens. Durant 8 anys ha entregat la
seva vida a la ciutat i la seva bonhomia ha fet efecte entre els manresans. Des
d'aquí i, insisteix, malgrat les diferències polítiques, vol donar donar moltes gràcies
i molt emocionades al Sr. Sanclimens. Continua dient que, pel què ha anunciat el
seu predecessor en el torn de la paraula, sembla ser que després de la votació
que se celebrarà a continuació, sortirà d'Alcalde el Sr. Jordi Valls, a qui desitgen
tota la sort del món i que sàpiga que els té a al seva disposició, tant a ell com a
tots els Regidors del Partit Popular. L'elecció del Sr. Jordi Valls es produirà fruit

d'un acord a què han arribat tres forces que s'autoqualifiquen d'esquerra i que ho
presenten com a pacte de progrés. Malgrat que consideren que aquest acord és
plenament legítim i li donen el benefici del dubte durant el seu arrancar i els seus
primer dies de vida, el que sí vol deixar clar és que s'oposa frontalment a que això
sigui considerat un pacte de progrés; es pot considerar un pacte d'esquerres o del
que sigui, però en aquests moments això no és el progrés, el progrés va en una
altra direcció, i això ho marca no solament la nostra ciutat, la nostra terra, sinó que
ho marca la humanitat en general en aquests moments. En aquest aspecte,
insisteix que donen el benefici del dubte i donaran el suport més entusiasta a les
tasques que es facin per la ciutat, i manifesta la intenció del seu partit en seguir
col.laborant en el què bonament puguin al servei de la ciutat, sigui quina sigui
l'opció política, sigui quina sigui la tendència que faci una proposta, que doni una
idea, etc. L'únic que els sap greu, i això potser és un sentiment personal, és que
en virtut d'aquest pacte, Manresa que és una ciutat bastant gran, que tenen molt
bona gent, que tenen molt esperit, hagi quedat reduïda al búnquer de l'esquerra.
Consideren que mereixien alguna cosa millor, però insisteix en el que ha
manifestat anteriorment, el Partit Popular i els tres que el representen en aquest
moment, posen tota la il.lusió en tirar aquesta ciutat endavant. Acaba recordant, a
més del Sr. Sanclimens, a tots els companya de l'antic Consistori que no estaran
presents en aquesta legislatura, pels motius que sigui.
A continuació, intervé el Sr. Ramon Fontdevila i diu quan la nit del 28 de maig, els
homes i dones que s'apleguen entorn d'Esquerra Republicana de Catalunya
celebraven els resultats electorals, recorda que estava una mica preocupat, no
perquè no haguessin obtingut uns bons resultats, a Manresa Esquerra
Republicana havia obtingut 1300 vots més que en les eleccions anteriors, a a la
comarca havien obtingut més de 25 Regidors i, fins i tot, al vespre els arribaven
per Esquerra bones notícies des de Barcelona. Però a Manresa, aquella nit havia
passat alguna cosa, hi havia la possibilitat de canviar el govern de la ciutat, i ERC
s'hi sentia compromesa. Els tres regidors electes i els companys i companyes que
durant 15 dies s'havien ajudat en aquella campanya electoral, endevinaven que la
feina no s'havia acabat, que més aviat se'ls en girava força i ara seria una feina
força més complexa, que exigia molta més responsabilitat, perquè s'havien de
qüestionar si participaven o no d'aquest canvi. Avui la resposta ja és sabuda, ERC
va iniciar converses i posteriorment negociacions amb les forces que avui
constitueixen un pacte de progrés per als propers quatre anys; és una opció que
saben arriscada però que no han defugit mai, perquè amb independència
d'aquests riscos, també els fa il.lusió, perquè pensen que pot ser útil a l'hora de
dur a la pràctica bona part del seu programa electoral, que no pas tot. De fet, quan
no parla en públic, no s'està de dir que ERC no dóna l'Alcaldia a un socialista.
ERC no li dóna, la pacta i prou, amb un programa al darrera que reculli, si es volen
matisos, allò que van predicar al llarg de tota la campanya i, sobretot, ERC pacta
conservar un estil obert i dialogant, transparent, presidit per l'honradesa, un estil
que ell mateix voldria haver après d'un altre regidor que l'esquerra ha tingut durant
molts anys en aquest Ajuntament de Manresa, que ha estat Ignasi Perramon. La
ciutat ja els coneix, per molta gent són aquells bons nois de l'esquerra, però ara
també decideixen i voldrien que la ciutat pogués decidir amb ells, que hi participi,

que se senti més propera que mai a l'ajuntament, que n'esdevingui còmplice, des
de les associacions de veïns, des de entitats culturals, les associacions de
botiguers, sindicats, empresaris, tothom ha de trobar el seu lloc, des dels més
joves als més grans. Voldria que manresanes, manresans avui creguessin en un
nou estil que posa l'ajuntament encara més al seu servei, perquè només entre tots
poden fer allò que ERC deia al programa, volen fer de Manresa una ciutat més
justa, més avançada, on es garanteixein les condicions per tal que tots els seus
ciutadans hi puguin viure amb dignitat, una ciutat més atenta amb les persones,
reforçant la comunicació, la tolerància, la solidaritat, treballant per eliminar la
marginació, amb una especial atenció a la infància, la vellesa, que sovint han estat
sectors desvalguts, fent també que els joves siguin protagonistes. Una ciutat amb
uns serveis que funcionin, que vol dir millorar la qualitat de vida, que vol dir
millorar la circulació, la seguretat, ampliar els espais verds com espais de
comunicació i de trobada, en definitiva també es proposen endreçar tots aquells
serveis que ofereix l'ajuntament per fer de Manresa una ciutat més habitable, una
ciutat que voldrien en harmonia amb el seu medi, i no només volen que Manresa
incorpori noves propostes ecologistes sinó que també la voldrien pionera a
Catalunya en temes com l'estalvi d'energia, el reciclatge, i tantes altres propostes
d'ecologia urbana. Voldria acabar parlant d'una ciutat més culta i desvetllada,
solidària, una ciutat feliç, perquè cultura també haurà de ser participació, perquè
cultura és tolerància, perquè cultura és compromís. L'ajuntament tindrà un paper
importantíssim com a dinamitzador que també ha de ser un dinamitzador
incansable. Des d'ERC voldrien una ciutat viva, amb projecció comarcal, arrelada
en una realitat que se senten tan seva com són els països catalans, oberta a la
futura Europa de les Nacions, solidària amb el Tercer Món, una ciutat a la mida
dels que hi viuen. Però vol fer el matís, i ERC n'és conscient, que a vegades
alguns polítics presumeixen d'habilitats empresarials i trobaran aquest discurs poc
més que bonic. No cal patir, també han parlat d'eficàcia i el seu pensament social
ha estat entès per la igualtat de tots els ciutadans i no oblida que aquest
ajuntament haurà d'actuar decididament en la promoció econòmica de la ciutat,
consolidant-la comercial i industrialment, reforçant les empreses que avui ja hi
treballen i oferint incentius per aquelles que hi vulguin venir, vetllant per la
formació i capacitació de tots els seus ciutadans, oferint o buscant noves carreres
universitàries, nous estudis professionals, creant nou sòl residencial, actuant
decididament, i amb una concepció integral, a tot el Barri Antic. Finalment,
aprofitant tot el sòl industrial que queda i, si convé, mancomunant-ne de nou amb
d'altres municipis de la comarca. Tot això i més, des d'ERC ho han volgut pactar
amb d'altres forces polítiques perquè ERC té la intenció de tirar-ho endavant,
sense giragonses, sense que els preocupin especialment els càrrecs, i conscients
que avui treballen amb un greu dèficit econòmic i amb un elevat endeutament, que
els tocarà governar amb les més estricta de les austeritats, però també amb
esforç i amb imaginació, que és tot el que avui tenen. Segurament que sí ERC pot
oferir alguna cosa és només això, una punteta d'imaginació. Vol remarcar també
la dèria d'ERC, avui formaran un nou equip de govern, però no s'ha de perdre de
vista que els grans temes que els afecten requereixen també un ampli acord de
ciutat. La promoció econòmica i social, la consolidació i ampliació dels estudis
universitaris, el Pla General d'Ordenació Urbana, la carta municipal de medi

ambient, el reforçament d'aquesta capitalitat que tant parlen de Manresa; tot això
necessita que els propers anys, des d'aquest Ajuntament, l'equip de govern amb
l'oposició, buscant si convé fórmules de consens que els impliquin a tots plegats
en allò que creguin que és fonamental per Manresa. Per això cal la col.laboració i
la complicitat d'entitats i de ciutadans; només si treballen de costat aconseguiran
que Manresa avanci en aquest tombant de segle, només si treballen de costat
aconseguiran respondre tots aquestes reptes que ara plantejava. Només
treballant oberta i participativament aconseguiran que d'aquí a quatre anys, no diu
que guanyi esquerra, però, com a mínim, participarà més gent a les eleccions,
perquè un 40% d'abstenció encara és molt. Al capdavall, tenen al davant 4 anys
de feina i estan contents, avui molt més que la nit del 28 de maig, i pensa que
aquest vespre beurà una mica de xampany, no perquè han obtingut uns bons
resultats sinó, fonamentalment, perquè tenen la responsabilitat de buscar i
continuar aquesta entesa que no endevinaven senzilla, però que l'han creada vint
dies després d'aquells resultats i avui crearan un nou ajuntament. Els regidors de
l'Esquerra no votaran Jordi Valls com a Alcalde socialista, sinó que el votaran com
a representant d'un pacte que treballarà quatre anys al servei de tota la comunitat,
un pacte entre sensibilitats diverses però disposades a treballar totes elles
corresponsablement al servei de les manresanes i dels manresans.
Intervé el Sr. Joaquim Collado i diu que, en primer lloc, el Grup Municipal
Socialista vol manifestar la seva profunda satisfacció per l'acte que estan
celebrant, ja que suposa la consolidació d'una pràctica democràtica, la cinquena
elecció d'un nou Alcalde i d'un nou Consistori a la ciutat des del restabliment dels
ajuntaments democràtics. En segon lloc, vol expressar que en les passades
eleccions dels 28 de maig, la ciutat va donar una majoria de vots a les forces de
progrés; es demanava, doncs, una voluntat de transformació de la ciutat per fer
avançar Manresa amb nous estils, nous criteris i noves idees. Aquestes
propostes, el Partit dels Socialistes de Catalunya les va centrar en la voluntat de
construir una ciutat equilibrada, social i econòmicament, una ciutat oberta als
reptes del futur, que creixés de manera continuada i respectuosa amb el medi
ambient. Volen, doncs, que Manresa assumeixi les seves responsabilitats com a
capital de comarca i de la Catalunya central, una ciutat competitiva que sàpiga
engrescar als manresans i manresanes i que treballi per tirar endavant el projecte
d'una Catalunya central amb personalitat pròpia. Això ho volen fer a partir d'una
gestió eficaç dels recursos que permeti que una solidaritat real, han de
compaginar la reducció d'un dèficit de més 1.100 milions amb la prioritat que volen
donar a les despeses socials, culturals i d'infrastructura; compaginar, doncs,
austeritat amb eficàcia. Es proposen vetllar perquè l'ajuntament estigui al servei
dels ciutadans i ciutadanes, que li solucioni els problemes, simplificant els tràmits
administratius, tenint cura de l'atenció al públic i fent que els treballadors i
treballadores municipals se sentin corresponsables de les millores d'aquest servei
públic que és l'administració, vetllant sempre per la qualitat dels serveis que es
donen des de l'ajuntament. Per aconseguir tot això, és perquè el PSC va treballar i
va proposar la consecució d'un pacte programàtic amb les altres forces polítiques
més afins, ERC, IC-A-EV, un pacte que donés compliment al mandat atorgat a les
eleccions municipals. És per aquest motiu, que avui volen expressar la seva gran

satisfacció per haver pogut arribar a un acord per constituir un govern de progrés
que aglutini i que incorpori en la corresponsabilitat de les tasques de govern
municipal, a les diferents forces de l'esquerra, que encapçalades pel PSC com a
força majoritària, faci avançar la ciutat per criteris de més justícia social, fomentant
la solidaritat i la tolerància entre els diferents col.lectius, generacions i persones,
en la millora de la igualtat d'oportunitats, en el foment de la cohesió social i en la
promoció econòmica de la ciutat de Manresa. Per aconseguir l'objectiu de fer
aquesta ciutat més justa, solidària i habitable, cal orientar l'acció de govern i no
n'hi ha prou del treball des de l'ajuntament, sinó que també necessiten que la
ciutat se senti corresponsable d'aquesta tasca; volen l'acord, el consens i la
participació de les ciutadanes i ciutadans de les entitats, de les institucions, com a
protagonistes de la vida municipal. Necessiten urgentment recuperar la confiança
i la credibilitat dels ciutadans envers les institucions democràtiques i és per això
que també han arribat a un acord de voler impulsar de forma efectiva i
democràtica la participació ciutadana, la cooperació i la colaboració d'iniciatives
públiques i privades. En aquest sentit de cercar la complicitat, és pel què el PSC
va expressar en el seu programa electoral i ha recollit el pacte a què s'ha arribat
amb les altres forces de progrés, la realització durant els propers quatre anys d'un
acord de ciutat en el qual totes les forces polítiques i socials estableixin criteris
comuns a temes cabdals pel futur de la ciutat, la promoció econòmica de Manresa
i la seva àrea d'influència, la consolidació i ampliació dels estudis universitaris, el
reforçament de la capitalitat de Manresa, el Pla General d'Ordenació Urbana, la
carta municipal de medi ambient i tot el que és la reforma hospitalària. En aquests
temes i d'altres que s'hi poden afegir posteriorment, es procurarà, a més del
consens amb els grups municipals que estan implicats en el pacte, i també amb
els grups de l'oposició, CiU i el PP, i l'acord i la complicitat de la ciutadania, a
través de les entitats veïnals, econòmiques, socials, assistencials, professionals,
culturals, etc.; els òrgans de participació que s'aniran creant han d'ajudar a
reforçar aquesta implicació i aquest compromís de la ciutadania envers el futur de
Manresa, l'acord de ciutat és una aposta clara i decidida que volen realitzar i que
ha de fer possible reforçar la identitat i l'engrescament dels manresans i
manresanes vers la seva ciutat. Aquesta crida entusiasta que realitzen els
socialistes, amb el convenciment que els permetrà assegurar les bases d'una
Manresa de dimensions humanes, més solidària i més justa, amb un
desenvolupament social i econòmic equilibrat, dins d'un entorn urbà i de bona
qualitat de vida. Per encapçalar aquest projecte de progrés, els socialistes
compten amb la persona idònia per consolidar i enfortir aquest govern de progrés i
fer possible aquest acord de ciutat que abans ha esmentat. Aquesta persona és
Jordi Valls i Riera, que el Grup Municipal Socialista presenta com a candidat a
Alcalde de Manresa. Saben de la dificultat del compromís que avui adquireixen,
però estan convençuts que amb el diàleg, l'actitud tolerant, el timó ferm i segur al
costat del suport ciutadà que estan segurs de trobar, els farà superar les dificultats
que aniran trobant. El GMS posa tot l'entusiasme en el projecte que avui
comencen i que els ha de portar a les portes del segle XXI.
Intervé finalment el Sr. Pere Oms i manifesta que potser semblarà que la seva
intervenció no és ajustada al to de les intervencions que els han precedit. Voldria

recordar que és la primera vegada en els ajuntaments democràtics de la ciutat de
Manresa, que no és elegit Alcalde el cap de la llista més votada, i ho vol recordar
perquè creu que el respecte a un llista més votada és important i per això vol
introduir uns elements de reflexió per tal d'aconseguir el millor per Manresa. El
grup de CiU proposa quatre grans eixos que han de ser els que han de configurar
la Manresa del futur, una ciutat oberta a la Catalunya central, amb la capacitat de
fer possible que Manresa s'obri d'una forma important, potenciant els recursos que
tenen en aquest moment, que són molts. Una ciutat amb ambició industrial, que
és la que dóna a la societat la capacitat de crear riquesa i benestar pels ciutadans,
una ciutat universitària que permeti a tots els seus ciutadans i ciutadanes
aconseguir en tot moment una preparació per tirar endavant la ciutat; una ciutat
culturalment creativa, on tothom hi estigui integrat i on tothom pugui realitzar les
seves capacitats més íntimes. Volen una ciutat de progrés, de fets, i no de
paraules. Recorda que l'època més pròspera de Manresa, amb més dinamisme,
va ser de l'any 1880 a l'any 1920, on realment es va aconseguir que Manresa tirés
endavant i va aconseguir les fites que fins avui han hagut de tirar endavant. Ara hi
ha un altre repte, s'acosten a una època realment important de la ciutat. Creuen
que en diferents etapes de la història de Manresa s'han potenciat diferents
aspectes. Podrien parlar des del 1800 fins els nostres dies. CiU proposa un
programa que engloba totes les possibilitats de creixement que en aquest moment
històric que viurà Manresa i l'entorn de la Catalunya central, un programa que
realment englobi tots els aspectes que han de fer possible tirar endavant la ciutat,
un programa equilibrat. Proposen que la ciutat tingui un govern estable, un govern
que realment representi la majoria dels ciutadans. Proposen un govern que
realment representi el 80% dels ciutadans i aquest govern només es pot fer
treballant cos a cos el PSC, ERC i CiU. Aquest és un pacte sòlid, estable, que pot
crear un futur que realment pugui empènyer a la ciutat de Manresa endavant,
representant a l'ajuntament l'equip de govern el 80 % dels ciutadans. Ofereixen a
la ciutat per tirar endavant aquest projecte 10 propostes que són conegudes de
tots perquè han estat reflectides a la premsa. Les recorda una mica per sobre: cal
esperonar la represa econòmica, ha partir del teixit industrial propi de la ciutat i de
la comarca, en benefici de la creació d'ocupació amb participació de les
organitzacions empresarials i sindicals, continuar posant en funcionament la
participació ciutadana amb la creació dels Consells municipals i sectorials que
falten per constituir, esmerçar els esforços econòmics que calguin per culminar
les gran obres d'infrastructura culturals, fomenar el teixit cultural creatiu, mantenir
les millores i els progressos obtinguts en els serveis socials per fer una Manresa
més solidària, obrir un campus universitari i completar el mapa universitari de
Manresa, aprofundir en els avenços aconseguits en l'àmbit de medi ambient;
fomentar la promoció de Manresa com a ciutat comercial creant una illa comercial
de les millors de Catalunya; reforçar el liderat de Manresa en l'àmbit sanitari des
de l'òptica de prestació de serveis mèdics de qualitat i, per últim, fer un pla de
viabilitat per eixugar el dèficit en 8 anys. Tot això exposat serveix per sol.licitar un
vot de tots, aconseguir una estabilitat institucional i ell, es reitera en l'oferta feta al
Sr. Valls, en l'entrevista informal que van mantenir, de compartir l'Alcaldia dos
anys el Sr. Valls i ell. Serveixi tot això per fer reflexionar sobre la necessitat de fer
un govern que garanteixi l'estabilitat constitucional, que serveixi perquè Manresa

pugui tirar endavant sense estar pendents d'haver de fer un programa que
comenci a discutir les diferències en lloc de discutir el futur. Per tot això, demana
que reflexionin en nom de la ciutat, perquè un govern que representi un 80 % de
la ciutat és molt més estable que un que representi el 52% . Dóna les gràcies a
tothom, i demana que votin el que creguin millor per la ciutat.
Un cop finalitzades les intervencions, es procedeix tot seguit a l'elecció d'Alcalde,
conforme al procediment assenyalat a l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985
citada i, prèviament, el President pregunta quins dels Regidors que encapçalen les
corresponents llistes presenta la seva candidatura al càrrec d'Alcalde d'aquest
ajuntament.
Presenten la seva candidatura, els senyors Regidors següents:
- Sr. Antonio Arderiu i Freixa
- Sr. Pere Oms i Pons
- Sr. Jordi Valls i Riera
El President explica que la votació es farà mitjançant papereta secreta que, una
vegada introduïda en el sobre corresponent i quan siguin cridats nominalment pel
Secretari per ordre alfabètic, els Regidors la lliuraran al President de la Mesa
perquè aquest la dipositi a l'urna .
El Secretari crida els Regidors per ordre alfabètic, els quals lliuren les seves
paperetes al President, que les diposita dins de l'urna, i dipositen, per últim, el seu
vot, els components de la Mesa.
Finalitzada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos, i el President
llegeix cadascuna de les paperetes, que lliura després als altres membres de la
Mesa. Es verifica el recompte de vots, el qual dóna el resultat següent:
- vots emesos:
- vots vàlids: 25
- vots nuls: 0
- vots en blanc:

25
0

La distribució dels vots entre els candidats és la següent:
- Sr. Antonio Arderiu i Freixa:
- Sr. Pere Oms i Pons:
- Sr. Jordi Valls i Riera:

3 vots
9 vots
13 vots

Conseqüentment, a la vista del resultat de l'escrutini esmentat, i atès que el
candidat Sr. Jordi Valls i Riera ha obtingut 13 vots, que representa la majoria
absoluta prevista a l'article 196.b) de la Llei Orgànica 5/1985, ÉS PROCLAMAT
ALCALDE ELECTE DE MANRESA EL SENYOR JORDI VALLS I RIERA.
El President de la Mesa intervé i dóna les gràcies a tothom per la seva
assistència. Diu que una vegada més, per motius d'edat, li ha tocat presidir
aquesta històrica sessió, i li ha complagut ésser present en aquest canvi de
gestió, esperant que els Regidors tindran la suficient prudència, sospesaran els
problemes que hi ha i intentaran resoldre'ls el millor possible, en benefici de tots.
Als nou vinguts els diu que no és el mateix estar a l'oposició que governar la
ciutat, ja que una cosa són bones paraules i altra cosa són fets. Sobre tot, els diu
que no oblidin això, pel progrés de Manresa i pel benestar de tots els ciutadans,
endavant. Visca Manresa i visca Catalunya!.
Tot seguit, el President de la Mesa pregunta al Sr. Jordi Valls i Riera, si accepta el
càrrec d'Alcalde d'aquest Ajuntament, i el Sr. Valls, respon afirmativament.
Acte seguit, i d'acord amb els art. 18 del RDLEG 781/1986, de 18 d'abril, i 40.2 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el
President de la Mesa formula al Sr. Jordi Valls i Riera, la pregunta següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d' A L C A L D E d'aquest Ajuntament de Manresa,
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?".
L'Alcalde electe, Sr. Jordi Valls i Riera, amb la mà sobre un exemplar de la
Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, respon afirmativament,
manifestant "SÍ PROMETO", amb la qual cosa, el President de la Mesa el declara
POSSESSIONAT DEL CÀRREC D'ALCALDE DE L'AJUNTAMENT DE
MANRESA.
A continuació, el Sr. JORDI VALLS i RIERA, pren immediata possessió del càrrec
d'ALCALDE davant el Ple de la Corporació, rep els atributs del seu càrrec, passa
a exercir la Presidència de la sessió i es retiren els dos Regidors components de
la Mesa d'Edat, els quals passen a ocupar el seu escó.
L'Alcalde fa una intervenció dirigida a la Corporació, autoritats i ciutadans en
general i manifesta que tal com s'ha dit, avui s'està fent un acte de gran
trascendència, un acte que és el reflexe de la voluntat popular, expressada en
unes eleccions lliures. L'acte d'avui, la constitució d'una nova Corporació
municipal, la presa de possessió dels Regidors i l'elecció del nou Alcalde,
simbolitza la materialització de la democràcia, expressada com un acte de civisme
que reforça la convivència entre les persones. El primer element que vol destacar,
és la presència de gent nova i de gent jove en aquest Consell Plenari. Avui s'ha
produït la incorporació d'una nova generació de polítics a l'Ajuntament de

Manresa; aquesta incorporació comportarà noves formes de fer, noves idees, la
qual cosa, juntament amb l'experiència dels regidors que podrien anomenar
veterans, revitalitzarà de ben seguir la vida municipal. Està segur que tots els
regidors treballaran en comú pel bé de la ciutat, aprenent constantment l'un dels
altres. Vol aprofitar aquestes primeres paraules per agrair a tothom, els regidors
que l'han elegit com Alcalde, a tots els regidors d'aquesta casa i als ciutadans i
ciutadanes, la confiança en la seva persona; té el ple convenciment que a partir
d'avui i fins que la voluntat popular ho desitgi, serà Alcalde de Manresa, Alcalde de
tots els manresans, i no sols de l'equip de govern municipal. Les eleccions han
comportat que tres forces polítiques hagin pactat el programa municipal a
desenvolupar i els homes i dones que han de governar aquesta ciutat, però ell és i
serà l'Alcalde de Manresa, de tots els manresans, per sobre de qui varen votar i
per sobre de les seves simpaties polítiques. Aquesta representació l'assumeix
amb la ferma voluntat que la diversitat es senti representada també en la seva
persona. És conscient de la responsabilitat que assumeix a l'ocupar aquest càrrec
i procurarà, és el seu desig, ennoblir la tradició de grans Alcaldes que ha tingut
Manresa i especialment la gran tradició dels Alcaldes que l'han precedit. No vol
deixar d'esmentar a il.lustres manresans que van assolir l'Alcaldia durant la
República, gent com Joan Selvas i Carner, Lluís Prunés i Setó, Francesc Marcet i
Artigas, i algun encara que escasament va ser Alcalde un mes, com l'Emilià
Martínez; i més recentment, l'Alcalde Roqueta, durant el difícil període de la
transició, Joan Cornet, al qual l'uneixen vincles personals i polítcs, i també Juli
Sanclimens. Tots ells han desenvolupat el seu càrrec amb dedicació, i tots ells
estaran constantment presents en la seva acció de govern. Acció de govern que
requerirà d'un fort equip, cohesionat, equilibrat i que doti aquesta ciutat d'aquella
estabilitat que li permetrà afrontar els reptes d'aquest final de mileni. Tan important
com l'elecció de l'Alcalde és i serà el govern de la ciutat. Govern que ha estat
possible per un pacte de progrés de tres forces polítiques, el PSC, ERC i IC-A-EV,
i que té el compromís per treballar pel progrés social i econòmic de Manresa, tot
respectant la diversitat de criteris de cadascun, la qual cosa enriquirà sens dubte
la vida municipal en aquesta nova etapa. Els elements distintius d'aquest govern
seran la informació, la comunicació, la participació, la transparència i la
corresponsabilitat. Els ciutadans han de conèixer que fa l'ajuntament i en base a la
informació que reben cal articular una àmplia participació que superi la indiferència
en què sovint els ciutadans i ciutadanes de Manresa viuen la ciutat. Evidentment
que aquest govern es recolzarà amb els treballadors de l'ajuntament. Fa arribar a
tots els funcionaris de l'Ajuntament de Manresa, la ferma convicció que esperen
d'ells tota la col.laboració i tot l'esforç que sempre han demostrat en el servei a la
ciutat. Tots tenen signat un contracte amb la ciutat, per la qual cosa han de
millorar i han de potenciar l'aspecte humà de l'ajuntament, amb el seu tracte amb
els ciutadans. Tots els ciutadans s'han de sentir recolzats per l'ajuntament. Posarà
tota la seva capacitat de treball perquè així sigui. Ara bé, la ciutat no tan sols és
l'ajuntament, sinó que la ciutat són tots. És per això que uns dels elements
cabdals d'aquesta nova etapa que s'inicia serà la realització d'un acord de ciutat
que requerirà la col.laboració de tothom, de tots els grups municipals representats
a l'Ajuntament de Manresa, del govern i de l'oposició, dels agents econòmics i
socials, de les associacions culturals i cíviques de la ciutat que permeti

consensuar i enfortir aquelles decisions i aquells punts que projectin Manresa cap
a un futur millor. L'acord de ciutat ha de permetre que Manresa incrementi els
nivells d'autoexigència i d'ambició en ella mateixa, superant la indiferència amb
què sovint els ciutadans contemplen els afers de la ciutat. Cal que els ciutadans
siguin protagonistes de la ciutat i no tan sols usuaris d'ella. Està convençut que
tots junts aconseguiran que aquesta ciutat sigui més justa, millorant la convivència
entre els ciutadans, que tots junts faran que Manresa tingui més alicients pel món
econòmic, tot potenciant els atractius industrials que ja tenen i creant-ne de nous,
reforçant els estudis universitaris; tots junts aconseguiran que Manresa assumeixi
el lideratge de la Catalunya central, desenvolupant el Pla Territorial de Catalunya,
tots junts assoliran un Bages més pròsper potenciant el diàleg amb els pobles de
la comarca, tots junts faran que Manresa sigui una ciutat més amable, més culta i
més educada, tots junts aconseguiran que aquesta ciutat sigui més respectuosa
amb l'entorn. Tots junts han de fer, de ben segur, que Manresa sigui una ciutat
més entusiasta. L'acord de ciutat pretén la implicació de tothom, de tots els
ciutadans i ciutadanes de Manresa en aquest gran projecte de portar la ciutat a les
portes del segle XXI. Avui, ell, com Alcalde, i tots els Regidors del Ple, tenen
l'objectiu que els manresans i manresanes siguin més feliços. Els espera una
feina apassionant, prendre petites i grans decisions que els permetin escriure la
història futura de la ciutat. Manresa no és solament la història que els han contat,
sinó la història que tots els membres d'aquest Ple i tota la ciutat han d'escriure.
Gràcies Manresa, gràcies manresans i manresanes.
Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Pere Oms.
El Sr. Pere Oms felicita al Sr. Valls per ostentar el més alt càrrec de la ciutat, però
diu que des de l'oposició que els han col.locat ha de fer unes precisions. Cal
remarcar que han aconseguit l'Alcaldia amb un 52% dels vots de la ciutat, en
contra d'una oferta del 80%. Ha de lamentar profundament que la capacitat de
negociar i d'integrar no ha estat possible i que no han estat correspostos amb la
mateixa moneda de suport institucional que CiU ha demostrat amb el seu partit,
que no han tingut el mateix tracte de procurar donar suport i procurar governar
amb majories estables. Lamenten també que s'ha copiat un estil propi de Castella
i no l'estil propi de les virtuts catalanes de diàleg i entesa. Parlar de progrés és
parlar de realment aconseguir obtenir la majoria per tal de governar amb
estabilitat. S'ha près l'opció de dividir Manresa en esquerres i dretes; la gent de
CiU, evidentment, no està d'acord amb aquesta esquematització, dins de la seva
llista hi ha gent que és d'esquerres i gent que realment, tots ells progressistes i
gent que ha demostrat que la seva lluita política no se'ls pot posar on no els
correspon. És una opció política seriosa i àmpliament respectable, però
evidentment en aquestes ganes de dividir la societat en esquerres i dretes, CiU no
hi està d'acord. La col.laboració de CiU serà des de l'oposició on els han col.locat i
evidentment canviarà d'escenari, en lloc de tenir l'Àngela Maria Prat de serafí al
davant, ara tindrà el Cardenal Joaquim LLuch. Serà una oposició lleial i
conseqüent amb el seu programa, defensant a tots els ciutadans, els que han
quedat al marge, els que no han anat a votar i tots els ciutadans, perquè és un

programa que coincideix amb el 80% de la població.
Finalment, li diu al Sr. Valls que tingui més sort que justícia, perquè aquesta última
no l'ha volguda escoltar al no respectar el partit més votat, tot i la seva oferta.
El Sr. Alcalde intervé dient que el càrrec que ostenta en el dia d'avui és el
d'Alcalde de tots els manresans, per la qual cosa creu que qualsevol regidor que
lliurament vulgui expressar les seves opinions al Ple, ha de tenir un respecte per
part de tot el públic. Ara bé, avui han fet l'acte de constitució dels ajuntaments, han
fet el nomenament del nou Alcalde i tindran quatre anys per veure la justícia o
injustícia de l'acte que s'ha fet avui, que més enllà de la justícia és un acte
plenament legítim, veuran què és i qui gestiona la ciutat amb criteris més
oportuns. De totes formes, una cosa sí que vol exposar clarament al Sr. Oms i és
que ell també és el seu Alcalde, creu que actuarà amb plena justícia en aquest
càrrec, i tant sols precisar un element, ningú ha posat al Sr. Oms a l'oposició sinó
que s'hi ha posat ell mateix, la ciutat ha determinat amb els vots del 28 de maig,
quina era la composició d'aquest plenari, i aquest plenari, d'una forma totalment
legítima ha determinat quin és l'equip de govern i quin serà el nou plenari. De tota
manera, dins les seves paraules també sent una bona part de ganes de treballar
per la ciutat i per col.laborar. Pensa tenir el seu suport constantment en l'acord de
ciutat que de ben segur li plantejarà en els propers mesos, una vegada l'equip de
govern el tingui determinat. I el què ha fet el Sr. Oms és el que espera que aquest
ajuntament tingui, una oposició lleial, perquè la ciutat no funciona amb un govern
d'un 80% de legitimació, sinó que funciona amb un govern que té una alternança, i
avui s'ha fet un acte tan democràtic com l'alternança política, que és l'element més
revitalitzador d'una ciutat i d'una societat.
Intervé el Sr. Antonio Arderiu i diu que, en primer lloc, vol fer una felicitació sincera
i lleial al Sr. Alcalde i que creu que serà un bon Alcalde. Tots ells miraran de
col.laborar sinzera i lleialment. Tal com és el joc democràtic, les seves idees
polítiques no coincideixen en res, però des de la fidelitat de les seves idees faran
una oposició noble, dura i sincera, donaran al suport en el que considerin que es
bo per la ciutat i rebutjaran el que considerin que no ho és, dintre de la seva
particular idea política, que discrepa bastant de la que és la del PSC. Vol que el
Sr. Alcalde tingui coneixement que des del punt de vista personal els té a ell i als
seus companys, a la seva disposició pel que puguin col.laborar de bona fe i amb
il.lusió.
Tot seguit, l'Alcalde procedeix a col.locar als regidors la Medalla i distintiu del
càrrec corporatiu.
A continuació, l'Alcalde dóna la paraula al Secretari, el qual invita els senyors
membres corporatius per tal que, de conformitat i als efectes d'allò establert a
l'article 36.2 del ROF i a l'article 104 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals,
aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, els senyors membres corporatius
puguin examinar la comprovació de l'Inventari General Consolidat dels Béns,
Drets i Obligacions d'aquest municipi, tancat amb data d'avui, 17 de juny de 1995,

sense perjudici de la posterior aprovació, en el seu dia, si s'escau, pel Ple de la
Corporació.
El Sr. Alcalde diu que l'acte d'avui el qualificaria com una festa de la democràcia.
Abans d'aixecar la sessió, demana a tots Regidors que es col.loquin a davant uns
breus moments per tal de fer una foto institucional.
El Sr. Alcalde aixeca la sessió i dóna les gràcies a tothom, quan són les 13 h i 45
min, de tot el qual, com a Secretari ho certifico, i s'estén la present acta en els fulls
del paper segellat de la Generalitat núm. ........... i correlativament fins el ........
Vist i plau
L'ALCALDE

EL SECRETARI

