ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Sessió: 9/2019
Dia: 15 de juny de 2019
Horari: de 12:00 a 13:35 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 15 de juny de 2019, 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 209/2019, d’1 d’abril, que van
tenir lloc el passat dia 26 de maig de 2019.

Alegre Fontanet
Aloy Guàrdia
Boix Pou
Calmet Piqué
Cardona Junyent
Cerezo Ballesteros
Clotet Masana
Crespo Obiols
Cruz Mas
García Comas
Gili Prat
González Martín
Homs Alsina
Huguet Estrada
Junyent Torras
López Martí
Masgrau Fontanet
Massegú Calveras
Mbarki el Bachir
Ortega Juncosa
Relat Goberna
Rojo Hernández
Romero Salguero
Tarragó Costa
Trapé Úbeda

Roser
Marc
Gemma
Joan
Mercè
Miguel
Montserrat
Anna
Cristina
Joaquim
Josep
Felip
Mariona
Pol
Valentí
David Aaron
Núria
Antoni
Jamaa
Rosa M.
Claudina
Andrés
Mariana
M. Mercè
Jordi

Són assistits pel secretari de la Corporació, senyor José Luis González Leal.
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Desenvolupament de la sessió
El secretari dóna la benvinguda als assistents.
Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de procedir a la constitució del nou
Ajuntament de Manresa, vistos els resultats que es van produir el passat 26 de maig
de 2019, data de celebració de les eleccions per a la renovació de la totalitat dels
membres de les corporacions locals.
El procediment que se seguirà en 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 proclamat

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, cal procedir en primer lloc a
la constitució de la Mesa d’Edat, integrada pels regidors electes de major i menor edat
presents a la Sala, que serà presidida pel de major edat, actuant com a secretari el de
la Corporació.
Correspon aquesta designació al senyor Joaquim García Comas, present, nascut l’any
1953, i al senyor Jordi Trapé Úbeda, nascut l’any 1992.
Per constituir la Mesa d’Edat, el secretari demana que el regidor electe de major edat,
senyor Joaquim García Comas, passi a ocupar la Presidència de la Mesa d’Edat.
Demana també que passi a ocupar la Mesa d’Edat, el regidor electe de menor edat,
senyor Jordi Trapé Úbeda.
Tot seguit, passen a prestar jurament o promesa els dos regidors de la Mesa d’Edat.
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El senyor Joaquim García Comas llegeix la fórmula de jurament o promesa següent:
“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor 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 senyor Jordi Trapé Úbeda 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 regidor 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.
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, a desbancar el racisme, el
feixisme, el masclisme i el sistema patriarcal dels nostres carrers. Em
comprometo a treballar a favor de la igualtat i la justícia social, amb l’objectiu
final d’assolir la independència d’uns Països Catalans plenament socialistes i
feministes”.
Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma
següent:
-

2.

President: Joaquim García Comas, regidor assistent de major edat.
Regidor: Jordi Trapé Úbeda, regidor assistent de menor edat.
Secretari: José Luis González Leal, secretari de la Corporació.

COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS

El secretari informa que es procedeix a la comprovació de les credencials dels
regidors i regidores electes.
El president de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió convocada per constituir la
Corporació municipal i per a l’elecció de l’Alcalde de Manresa.
Informa que un cop feta la comprovació de les credencials dels regidors i regidores
proclamats electes, aquests hauran de prestar el jurament o promesa. Ho faran des
del seu lloc, a peu dret, responent a la pregunta següent quan siguin cridats
nominalment pel secretari.

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:

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 15 de juny de 2019

3

“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 un per un responguin la pregunta de jurament o promesa abans
referida.
1. ROSER

ALEGRE FONTANET

2. MARC

ALOY GUÀRDIA

3. GEMMA

BOIX POU

4. JOAN

CALMET PIQUÉ

5. MERCÈ

CARDONA JUNYENT

6. MIGUEL

CEREZO BALLESTEROS

7. MONTSERRAT

CLOTET MASANA

8. ANNA

CRESPO OBIOLS

9. CRISTINA

CRUZ MAS

10. JOSEP

GILI PRAT

11. FELIP

GONZÁLEZ MARTÍN

12. MARIONA

HOMS ALSINA

13. POL

HUGUET ESTRADA

14. VALENTÍ

JUNYENT TORRAS

15. DAVID-AARON

LÓPEZ MARTÍ

16. NÚRIA

MASGRAU FONTANET

17. ANTONI

MASSEGÚ CALVERAS

18. JAMAA

MBARKI EL BACHIR

19. ROSA M.

ORTEGA JUNCOSA

20. CLAUDINA

RELAT GOBERNA

21. ANDRÉS

ROJO HERNÁNDEZ

22. MARIANA

ROMERO SALGUERO

23. M. MERCÈ

TARRAGÓ COSTA

La senyora Roser Alegre Fontanet respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO.
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, a desbancar el racisme, el
feixisme, el masclisme i el sistema patriarcal dels nostres carrers. Em
comprometo a treballar a favor de la igualtat i la justícia social, amb l’objectiu
final d’assolir la independència d’uns Països Catalans plenament socialistes i
feministes.”
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El senyor Marc Aloy Guàrdia respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromès també amb els
valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

La senyora Gemma Boix Pou respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO.
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, a desbancar el racisme, el
feixisme, el masclisme i el sistema patriarcal dels nostres carrers. Em
comprometo a treballar a favor de la igualtat i de la justícia social, amb l’objectiu
final d’assolir la independència d’uns Països Catalans plenament socialistes i
feministes.”

El senyor Joan Calmet Piqué respon:
“Sí, per imperatiu legal, PROMETO.
Per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana, dels manresans i
manresanes, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República
Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.”

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

El senyor Miguel Cerezo Ballesteros respon:
“Sí, ho PROMETO.”

La senyora Montserrat Clotet Masana respon:
“Per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromesa també amb
els valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
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construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

socialment

justa,

La senyora Anna Crespo Obiols respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromesa també amb
els valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

La senyora Cristina Cruz Mas respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionat amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromès també amb els
valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

El senyor Josep Gili Prat respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana de Manresa, manifesto el
ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

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

La senyora Mariona Homs Alsina respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromesa també amb
els valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”
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El senyor Pol Huguet Estrada respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromès també amb els
valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

El senyor Valentí Junyent Torras respon:
“Sí, ho JURO, per imperatiu legal.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, dels manresans i
manresanes, manifesto el meu ferm compromís amb els valors de la República
Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i, sobretot,
territorialment equilibrada.”

El senyor David Aaron López Martí respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromès també amb els
valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

La senyora Núria Masgrau Fontanet respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, dels manresans i
manresanes, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República
Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.”

El senyor Antoni Massegú Calveras respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho JURO.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm
compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré
treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”
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El senyor Jamaa Mbarki el Bachir respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO, amb un compromís lleial, honest i
il·lusionant amb Manresa.
I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, compromès també amb els
valors de la República, i per això declaro que continuaré treballant en la
construcció
d’una
Catalunya
políticament
lliure,
socialment
justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

La senyora Rosa M. Ortega Juncosa respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, dels manresans i les
manresanes, manifesto el ferm compromís amb els valors de la República
Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada.”

La senyora Claudina Relat Goberna respon:
“Sí, per imperatiu legal, ho PROMETO.
Per l’expressió democràtica de la voluntat ciutadana de Manresa, declaro que
continuaré treballant en una constitució d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

El senyor Andrés Rojo Hernández respon:

“Sí, ho 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 Mariana Romero Salguero respon:
“Sí, ho PROMETO.”

La senyora M. Mercè Tarragó Costa respon:
“Sí, PROMETO, per imperatiu legal.
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana de Manresa, manifesto el
ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que
continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure i
socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”
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El president de la Mesa d’Edat manifesta que atès que tots els regidors i regidores
han formulat la declaració sobre els seus béns i activitats, declara constituïda la
Corporació municipal de Manresa.
4.

INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS

El president de la Mesa d’Edat informa que tot seguit es passarà a l’elecció de
l’Alcalde i dóna la paraula al secretari per fer la lectura de l’article 196 de la Llei
orgànica 5/1985, del règim electoral general.
El secretari dóna lectura a l’article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general:
a)
b)
c)

Poden ser candidats a alcalde tots els regidors que encapçalin les seves
corresponents llistes.
Si algun d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors - regidores és
proclamat Alcalde electe.
Si cap d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors - regidores, 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.

El President de la Mesa d’Edat manifesta que conforme al precepte legal que acaba
de llegir el secretari, poden ser candidats a l’elecció d’alcalde o alcaldessa tots els
regidors i regidores que encapçalin les corresponents llistes.
Afegeix que, a continuació, les cinc formacions polítiques representades al Consistori
intervindran per exposar el seu posicionament i també exposaran si presenten el seu
candidat/candidata per a alcalde/alcaldessa de la ciutat.
Intervindran per ordre de vots obtinguts en les eleccions del 26 de maig del 2019, de
menor a major.
En primer lloc, el President de la Mesa d’Edat dóna la paraula al senyor Andrés Rojo
Hernández, en representació de Ciutadans Partido de la Ciudadanía (Cs), que
textualment diu:
“Gràcies senyor President.
Bon dia a tothom. Volem agrair la presència de tots els assistents. Avui és un dia
d’especial rellevància per a la ciutat de Manresa, ja que la constitució de l’Ajuntament
és un fet molt important per a tots els ciutadans.
Novament tornem a formar part del Consistori, amb més ganes que mai per a
contribuir amb la transformació, modernització, desenvolupament i millora de Manresa.
Volem agrair especialment a tots els votants que ens han tornat a donar la confiança
per a liderar un projecte. Lluitarem pel desenvolupament de la ciutat tant en el present
com en el futur, adoptant un compromís amb tots els manresans i manresanes, però
sobretot demostrant que les 2.282 persones que van dipositar la seva confiança en
nosaltres, no s’han equivocat. Que realment Ciutadans és l’oposició a l’eix
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nacionalista, i que nosaltres som l’alternativa útil, ja que segurament el govern que
formi la ciutat, la seva prioritat serà exclusivament independentista. I el que és pitjor de
tot, que no tenen el lideratge i la capacitat per fer els canvis necessaris perquè
Manresa no perdi el tren de la modernitat, el desenvolupament sostenible i sobretot, el
progrés i la creació d’ocupació. Hem de lluitar perquè Manresa ocupi un espai molt
important en el mapa de ciutats, som el cor de Catalunya i com a tal, el nostre
compromís és que realment Manresa sigui el cor de Catalunya.
Per conseqüència, presento la meva candidatura a l’alcaldia de Manresa, perquè fa
falta recuperar el protagonisme perdut. Tenim una ciutat, que té molt marge de millora,
existeixen grans reptes per davant. Tenim 4 anys per davant per fer de Manresa una
ciutat destacada, un ajuntament eficient i eficaç per a tots els ciutadans,
independentment de les seves idees. Que no enfoqui la seva política en l’eix
nacionalista, sinó que realment enfoqui la política en les necessitats dels nostres
ciutadans i ciutadanes, deixant de banda les diferències ideològiques o els sentiments
identitaris. Que solucionin problemes i que no en generin més, i que vetllin en definitiva
per la ciutat i per fer-la créixer.
Ciutadans vol fer una Manresa on totes les persones s’identifiquin amb ella, una ciutat
molt més oberta, on els ciutadans sentin que les administracions i les institucions
vetllen per ells i els representen. Que estigui governada per tots i per a tots.
El compromís de Ciutadans és molt clar i senzill, la nostra màxima prioritat i
preocupació és fer front als problemes i inquietuds dels nostres ciutadans. Els nostres
objectius són amplis, és a dir, no tenim només un tema principal, sinó que volem
tractar el màxim de problemes polítics perquè l’administració els pugui solucionar, ja
siguin econòmics, socials, culturals, etc.
Ciutadans té objectius molt clars i potents, sobretot en temes econòmics, socials,
educació, sanitat i de medi ambient.
En temes d’economia volem dinamitzar l’economia i crear l’ocupació, 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.
La política social, sanitat i la gent gran, té un paper fonamental en el nostre
compromís, perquè considerem que la ciutat no compleix les necessitats dels nostres
ciutadans, fins a tal punt que en molts casos es genera exclusió. Un exemple clar és el
col·lectiu de la gent gran que necessita una plaça residencial, en alguns casos es
veuen obligats a sortir de Manresa per poder obtenir una plaça en una residència.
Per tant, les polítiques econòmiques, com socials, medi ambientals, sanitàries i
educatives van destinades a aconseguir un desenvolupament sostenible per millorar la
ciutat i sobretot la qualitat dels serveis dels nostres ciutadans.
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El projecte de Ciutadans de Manresa és ambiciós però factible i real. És l’única línia
existent per fer una ciutat que es desenvolupi, es modernitzi i progressi en el futur.
Si seguim la línia i tendència fins ara, el futur de la ciutat no serà gens bo, per això
hem de treballar més dur que mai per a canviar aquesta tendència. Per a aquest
projecte Ciutadans necessita de tots, per fer una ciutat millor que la que tenim
actualment, i que tots junts puguem sentir-nos orgullosos d’ella. I el més important, una
ciutat per a tots i a per a tothom. Manresa, el que necessita és un canvi de lideratge,
un nou projecte que faci de la ciutat una Manresa més oberta i dinàmica, moderna i
més plural.
Gràcies.”

Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=1178.0

A continuació, el President dóna la paraula a la senyora Roser Alegre Fontanet, en
representació de Fem Manresa CUP-Sobiranistes Alternativa Municipalista (FEM –
AMUNT), que textualment, diu:
“Bon dia a tothom!
Avui donem el tret de sortida a l’inici d’una nova legislatura en aquest Ajuntament.
Iniciem una etapa de 4 anys amb molta feina per davant, i esperem que la resta de
regidores ho facin amb la mateixa il·lusió i compromís que ho fem les tres de Fem
Manresa.
Els resultats del passat 26 de maig mantenen els 3 regidors que la CUP de Manresa ja
tenia en aquest Consistori. Mantenir els tres regidors, amb els 3.269 vots que els
manresans i manresanes ens van dipositar, ens dóna la confiança necessària per
saber que estem caminant en la bona direcció, però que tot i això és imprescindible fer
molta més feina. Feina al si de l’Ajuntament, fins a on ens permeti la nostra
representativitat, i feina al carrer, evidentment. Seguirem fermament i de forma
incansable, treballant colze a colze amb tots els veïns i veïnes de la ciutat.
Si avui som aquí és gràcies, en bona part, a tota la feinada que han dut a terme
aquelles que ens han precedit i que han traçat camí durant els 12 anys de presència
de la CUP en aquest Ajuntament. És per això que volem agrair-los la seva dedicació i
compromís a tots ells. Gràcies Toni, Roger, Adam, Jordi Masdeu, Jordi Garcés i
Gemma per l’entrega portant la veu de tantes manresanes al Ple Municipal i per
defensar de forma incansable els drets i llibertats de totes elles. Gràcies per ser
l’altaveu de totes nosaltres durant aquests anys.
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Avui tant el Jordi, la Gemma, com jo, ens estrenem en la nostra tasca com a regidors i
en aquest saló de plens. Per a nosaltres és un repte il·lusionant que entomem amb
empenta i valentia, amb compromís i determinació. La mateixa empenta i el mateix
compromís que ens han portat a ser avui aquí, a encapçalar un projecte que vol anar
més enllà dels partits que el conformen. Un moviment amb voluntat de transformar la
ciutat per fer-la de totes i per a totes les manresanes i manresans. Amb aquesta
voluntat, amb la voluntat amb què va néixer Fem Manresa, és amb la que durem a
terme també la nostra tasca aquests propers anys. I encara que dins l’Ajuntament
només serem 3 fent feina, serem moltes més al carrer, creant i teixint unitat popular
per ampliar aliances i créixer juntes cap al camí de la justícia social i la igualtat entre
tots els manresans i manresanes. Teixirem complicitats a cada un dels barris per
capgirar per complet la grisor d’aquesta ciutat.
Som conscients que des de l’oposició serà complicat portar a la pràctica les nostres
propostes, les 25 propostes per transformar Manresa que ja vam presentar durant la
campanya electoral. Però des d’aquí farem tot el possible per caminar en aquesta
direcció, com ja hem vingut fent els darrers 12 anys: presentarem les mocions que
siguin necessàries i farem el seguiment de les que s’aprovin al Ple, fiscalitzant
l’actuació de l’equip de govern. I tot això ho farem amb el suport de totes les que ens
acompanyen en aquest projecte, i amb el suport dels moviments socials, que lluiten dia
a dia al carrer contra les desigualtats i les injustícies de la ciutat. Seguirem treballant
perquè entitats i associacions portin la seva veu al Ple, presentant les seves mocions i
necessitats. Perquè sabem que la mobilització i l’organització popular són
indispensables per transformar la ciutat.
Som conscients també de la responsabilitat que tenim com a representants de la
ciutat. Per això podem garantir treball i lluita, compromís ferm i absolut en la defensa
de drets i llibertats de tots els manresans. Defensarem que totes elles puguin gaudir de
ciutadania plena. I que totes puguem viure dignament. Escoltarem la veu del poble per
portar en aquest ajuntament tota la pluralitat possible de Manresa.
Serem l’altaveu, també, d’aquelles a qui els hi és negada tantes vegades la seva: de
tots aquells manresans i manresanes que a ulls de la suposada democràcia en la que
vivim no se’ls reconeix com a tals. D’aquelles a qui no se’ls és permès escollir als que
dictaran la política de la ciutat, a cap de les que som avui aquí de nosaltres 25. I dels
que tampoc poden ser escollits per representar les seves veïnes i veïns.
També serem els que denunciarem qualsevol mostra d’injustícia i opressió que es
produeixi per qüestió de classe, gènere, orientació sexual o ètnia. Confrontarem tantes
vegades com sigui necessari qualsevol mostra de racisme, feixisme i masclisme per
desbancar-los dels nostres carrers.
Com dèiem a l’inici avui comencem una nova legislatura. I ens agradaria pensar que
també és l’inici d’un nou cicle polític. Però malauradament tenim moltíssims dubtes
sobre això. Arribem a aquest Ple coneixedors de l’acord de les dues forces més
votades, Esquerra Republicana i Junts per Manresa. Un acord que tenim molts dubtes
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que representi a la majoria de les manresanes, amb el sentit polític amb el qual van
atorgar el seu vot. Però no serem nosaltres qui parlem en boca seva tampoc.
En tot cas, aquest acord ens permet constatar el fet que, per ara, sembla que tot
seguirà igual. Seguiran ocupant les mateixes cadires els mateixos de sempre, amb
altres noms i cognoms, però els mateixos. I això ens preocupa: ens preocupa perquè
ens fa pensar que el panorama pels propers 4 anys seguirà sent el mateix, que la
manera de fer política serà la mateixa que fins ara. Que les nostres vides seguiran en
mans d’una gestió grisa, d’una gestió que no mira de cara els problemes ni afronta les
necessitats reals i els drets de tots els manresans.
Ens preocupa seguir amb una gestió política que permeti seguir tenint serveis
municipals en mans d'empreses privades, un barri antic que cau a trossos, una anella
verda inconnexa, o una mobilitat pensada en el vehicle privat i no en els vianants. Una
gestió que no afronta de cara el greu problema d’habitatge amb el que conviuen
moltíssimes manresanes i una gestió que no soluciona que les nostres àvies i avis
visquin amb dignitat i a prop dels seus els darrers anys de la seva vida.
Tant de bo ens equivoquem. Tant de bo la voluntat i promeses expressades pel grup
municipal d’Esquerra Republicana en campanya i aquests darrers dies de fer una
aposta per un canvi de model, un canvi de lideratge, un canvi en pro de la majoria dels
ciutadans de Manresa sigui real i no quedi imprès només sobre paper. Mentrestant no
es demostri, però, nosaltres serem aquí per recordar-vos les vostres promeses i fervos paleses les necessitats diàries de les manresanes.
Per tot això, amb el consens de l’assemblea oberta de Fem Manresa, i fidels a la
voluntat del nostre projecte, avui em presento com a candidata a l’alcaldia. Perquè fins
que els fets no ens demostrin el contrari, el nostre projecte és l’únic que ens
representa i pel qual apostem per transformar la ciutat.
Finalment, no volem acabar sense un petit clam a la llibertat. Des d’aquí ens
comprometem també a treballar per la llibertat de tots els presos i preses polítiques i
pel retorn de totes les exiliades. I a lluitar perquè per més repressió que ens imposi
l’Estat Espanyol seguirem desobeint-lo tants cops com sigui necessari per assolir uns
Països Catalans lliures, socialistes i plenament feministes.
Moltes gràcies.”

Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=1491.0

El President dóna la paraula al senyor Felip González Martín, en representació del
Partit dels Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés (PSC-CP), que
textualment, diu:
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“Gràcies, senyor President.
Si em permeten el primer comentari personal, per a mi, Quim, avui és un plaer poderte dir President d’aquest Ple, encara que sigui perquè ets el més gran de 25. Però en
el fons, perquè representes tot el que per a mi ha donat de bo el Partit Socialista a
aquesta ciutat, quan ha governat i quan hem treballat des de l’oposició, sempre amb
vocació de Govern. Gràcies Quim i salut també per al Jordi i per al senyor Secretari.
Regidors i regidores, alcaldes aquí presents: Juli, Valentí, diputats, autoritats,
manresans i manresanes que esteu aquí a la Sala, a la Sala de Columnes, o com
sempre saben que faig, saludo també als que ens estiguin mirant per internet.
Avui efectivament és un dia especial, perquè és l’inici d’una nova etapa de ciutat.
Els 25 aquí reunits, en aquesta banda de la sala, som la fotografia més real de
Manresa. La fotografia, després que la ciutadania hagi expressat amb el seu vot quin
vol que sigui el full de ruta del nostre futur més immediat.
Som un ajuntament més paritari que mai, m’estranya que fins ara no ho hagi denotat
ningú, i això és molt bo.
I som també, una bona barreja d’expertesa i de saba nova; novells i veterans també
gairebé per igual.
Som el que som, però no volem deixar de dir, des del grup del PSC, que falten algunes
forces polítiques que s’han quedat sense presència institucional en aquest Ple. Ens
sap especialment greu pel vot d’esquerres que es va quedar pel camí en aquestes
eleccions locals. Esperem que algun dia, els delegats en la direcció dels partits polítics
d’esquerra d’aquesta ciutat, aprenguem d’una vegada la lliçó i ho tinguem més en
compte a l’hora de fer candidatures. És veritat també que des del PSC ens oferim a
tots ells, aquests que han quedat fora del Ple, per ser també una mica la seva veu, si
ells ho volen, en aquesta Corporació.
També dir, no ens sap gens de greu, és més, ho considerem una victòria col·lectiva,
que sectors involucionistes, com ara VOX, s’hagin quedat fora d’aquest Ple. Tant de
bo que així sigui per sempre.
I ara, si em permeten, unes poques paraules per al que serà el nou Govern de la ciutat
i per als que seran els seus dos alcaldes de mandat.
La democràcia, aquesta democràcia tan injustament denostada per molts de vostès,
és la que els ha dut al paper protagonista que avui tenen. Els ha costat, però finalment
s’han entès. Els felicitem.
Fa estrany, per insòlita a Manresa, la solució al seu desencontre inicial d’investir avui
un alcalde amb data de caducitat tan immediata. Però no serem nosaltres els qui
jutgem això. Ja ho jutjarà la ciutadania, per això, però sobretot també per tot el que les
ferides que els hagin pogut quedar obertes en el seu desencontre els permetin fer a
partir d’ara en el futur.
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Més enllà d’això, avui hem llegit, a la premsa, l’esbós del que serà el seu pla de
Govern.
Ens sembla que peca una mica massa de prioritat pètria, i que cal que es fixi més en
treure de la vulnerabilitat a massa manresans i manresanes que encara hi viuen, amb
perill de ser desnonats, sense una feina que dignifiqui la seva vida. Hem trobat a faltar
més paraules en relació a l’habitatge, a la creació de llocs de treball.
Segur que hi pensen, en això i en tot el que vostès ja saben que els falta en aquest
primer guió.
Aquesta serà principalment la nostra feina d’oposició. Serem, com hem estat en
l’anterior mandat, el mirall en què procurarem que vostès es vegin reflectits en els
encerts i en les mancances. I ho farem, com ho hem fet sempre des de l’honestedat de
la crítica quan calgui i sempre, sempre, des de la voluntat de completar-los a vostès,
des de la proposta.
Alguns exemples, com quan els demanem:
Que en els plans de xoc de la via pública es fixin sobretot en la gent que necessita
millors voreres i passos de vianants adaptats; més que no pas en un millor asfalt per
als cotxes.
O quan els insistirem en tenyir les nostres polítiques amb una perspectiva més
animalista.
O quan els instarem que l’aposta pel transport públic sigui real i, fins i tot, els
animarem que sigui agosarada.
També quan ens oferim per anar unànimement allà on calgui per tenir millors
infraestructures, i també, per tenir una Manresa on les nostres persones grans no
pateixin pel seu futur i no estiguin mai soles; estiguin sempre acompanyades.
El PSC presentem la nostra candidatura a l’alcaldia. Ho fem per les 4.800 persones
que ens han votat.
Manresa és una gran ciutat per viure. Li cal però, un Ajuntament que progressi més
adequadament. Un Ajuntament, que cal que en aquest mandat, Valentí, Marc, es fixi
també en posar els llum llargs i es pari a reflexionar què vol ser, què volem ser, en
l’horitzó de 15 o 20 anys. Pensin, si us plau, en iniciar un procés realment participatiu
que defineixi les grans línies estratègiques de ciutat.
En el primer guió això no ho hem vist.
Perquè el futur de Manresa, no estarà tan basat en l’organització política del nostre
país com ho estarà, per exemple, en complir fidelment amb les instruccions de
l’Agenda 2030 de sostenibilitat del planeta. És així.
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Fem-ho tots plegats, fem-ho pels més de 75.000 que hi som, fem-ho en honor als que
ja no hi són, tots en aquesta Sala segur que tenim algú que no hi és i que voldríem que
hi fos, i sobretot, fem-ho pels nostres fills i filles, pels que encara vindran potser.
Perquè amb la nostra dedicació, fem possible de traspassar-los una ciutat més plena
d’oportunitats, inclusiva, igualitària i socialment més justa.
Moltes Gràcies.”
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=1934.0
El President de la Mesa d’Edat demana al senyor Felip González Martín que
interpreta que es presenta com a candidat a l’alcaldia pel PSC, a la qual cosa el
senyor Felip González Martín assenteix.
El President dóna la paraula al senyor Antoni Massegú Calveras, en representació
del grup Junts per Manresa (JxCAT – JUNTS) que textualment, diu:
“Mesa d’Edat, regidors i regidores, públic en general, bon dia a tothom.
M’agradaria començar la meva intervenció en nom del grup municipal de Junts per
Manresa tenint un record per a totes aquelles persones que l’estat espanyol té
presoneres o s’han vist obligades a exiliar-se pel simple fet d’haver donat la veu al
poble de Catalunya i exercit la democràcia. Des del nostre grup municipal els tindrem
sempre presents i no defallirem fins aconseguir la seva llibertat.
El nostre grup municipal ve de lluny. Nosaltres som hereus del millor de Convergència
Democràtica de Catalunya, a nivell municipal, de l’alcalde aquí present, Juli
Sanclimens i dels candidats, entre altres, Josep Maria Vives, Josep Maria Calmet,
Pere Oms, Francesc de Puig i Josep Vives i Portell, i a nivell nacional del President
Pujol, al President Mas i al President Puigdemont.
Som aquells que l’any 2011 ens vam trobar un Ajuntament amb greus problemes
econòmics i que sota el lideratge de l’alcalde Valentí Junyent, la complicitat de tota la
ciutadania i l’ajuda de diferents forces polítiques d’aquest Ajuntament, tant en el
període 11-15, com en el període 15-19, hem redreçat aquesta situació al llarg
d’aquests darrers 8 anys i tornar a carregar el dipòsit de les finances municipals per tal
que ara es pugui encetar una legislatura de més inversions, això sí, amb molt de seny i
prudència perquè ningú s’hauria de trobar mai més una situació com aquella.
Som, també, aquells que sempre, sempre, sempre posem el país o la ciutat i la seva
gent per davant dels interessos del partit. Ho portem en el nostre ADN. I ara, tampoc
n’ha estat una excepció.
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La interpretació que nosaltres fem dels resultats de les eleccions del 26 de maig
passat, és que la ciutadania de Manresa ha avalat amb escreix el projecte de ciutat
compartit aquests darrers tres anys i mig amb els companys d’Esquerra Republicana.
Més de 18.200 vots (vora el 65%), distribuïts pràcticament a parts iguals entre les dues
formacions. Aquest fet exigia responsabilitat i generositat per part de tots, ja que no
s’hagués entès que les dues forces que han estat al capdavant del Govern de la ciutat
i que han estat les més votades, no s’haguessin posat d’acord. Per tant, la nostra
formació política, Junts per Manresa, per credibilitat, per responsabilitat i per
coherència, ha volgut posar la ciutat i la seva governabilitat per davant de tot i arribar a
un pacte de Govern amb Esquerra Republicana que ens ha de permetre tenir un
govern fort, estable, amb un programa de Govern conjunt i amb l’alcaldia compartida el
primer any de Junts per Manresa i la resta per Esquerra Republicana.
Un govern que, alcaldia a banda, compartirà totes les àrees i regidories al 50% i que a
nivell programàtic ens ha de permetre poder, entre moltes d’altres coses, desenvolupar
el polígon del Pont Nou i el parc tecnològic, implementar i desenvolupar el pacte contra
la segregació escolar, trobar una ubicació definitiva per a l’escola Valldaura, establir un
pla de xoc per millorar els edificis de les escoles públiques, continuar invertint per
millorar la qualitat de l’espai urbà i reforçar la neteja viària als 22 barris de la ciutat,
lluitar contra l’incivisme, promocionar l’esport i la cultura com a eina d’inclusió social de
primer ordre, així com també l’esport femení, millorar els parcs del Cardener i de
Puigterrà, desenvolupar un nou pla de mobilitat, atendre la demanda de places de
residència públiques per a gent gran i garantir, òbviament, l’assistència domiciliària per
a aquelles persones dependents d’avançada edat i també, un compromís inequívoc
amb les llibertats nacionals del nostre país.
I és per això que avui votarem el nostre cap de llista, el senyor Valentí Junyent i Torras
com a alcalde de Manresa, tenint en compte que és un vot de continuïtat al projecte de
ciutat compartit aquests darrers anys i que ha de seguir situant la nostra ciutat com un
referent de país en l’àmbit sanitari, assistencial, esportiu, cultural, universitari,
educatiu, mediambiental, turístic... en definitiva, una ciutat on tothom pugui
desenvolupar-hi el seu projecte vital amb respecte, amb civisme i amb llibertat.
Finalment, la nostra voluntat també és de treballar per tal de trobar el màxim nombre
de consensos possibles amb els diferents grups municipals d’aquest Ajuntament, ja
que si bé és evident que cada un té pensat un model de ciutat diferent al cap, no és
menys cert que segur que tenim elements a compartir i és des del màxim consens que
podrem afrontar els grans temes de ciutat i els reptes que tenim per endavant.
Moltes gràcies i que tinguem una legislatura 19-23 ben profitosa pels ciutadans i
ciutadanes de la nostra ciutat.”

Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:
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https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=2408.0

A continuació i per tancar aquest punt de presentació de candidatures, el President
dóna la paraula al senyor Marc Aloy Guàrdia, en representació del grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC – AM).
“Moltes gràcies. President i vocal de la Mesa d’Edat, Secretari, Alcalde Sanclimens,
regidores i regidors, amics, amigues, senyores i senyors, bon dia i benvinguts a aquest
acte solemne d’inici del mandat.
El passat 26 de maig, Esquerra Republicana de Catalunya vam guanyar les eleccions
municipals a Manresa per primera vegada des de 1934. Ho vam fer amb 9.119 vots,
tot just 10 vots més que la segona força, Junts per Manresa.
El vespre de les eleccions, després d’un recompte trepidant, la gent d’Esquerra vam
viure un dels moments de més felicitat que recordem. I és que era la primera vegada
en 85 anys que Esquerra guanyava unes eleccions municipals a Manresa. Permeteume, doncs, tenir un record per a aquelles dones i homes republicans. Els d’aquella
època curta però carregada d’il·lusió que va significar la fi d’un període gris i
d’opressió. També als alcaldes Joan Selves i Carner, Lluís Prunés i Sató i Francesc
Marcet i Artigas. I a totes aquelles persones que, des d’aleshores, no havien tornat a
viure una victòria republicana a la nostra ciutat. Aquella nit, també és seva.
També és la primera vegada en el període democràtic que entre el guanyador i la
segona força hi ha un marge tan estret de vots. Aquests famosos deu vots. I que les
dues primeres forces empaten a regidors.
Aquella nit vam rebre l’encàrrec de la ciutadania de liderar la formació d’un nou
govern. I des del primer moment ens vam marcar, com a objectiu principal, la formació
d’un govern ampli, fort i estable, que donés resposta a la voluntat majoritària de la
ciutadania.
Les setmanes posteriors han estat certament complexes. Perquè hem hagut de
prendre decisions que mai ningú no havia pres abans. Perquè hem debatut, hem
dubtat, hem negociat, hem patit, hem viscut situacions tenses, i també d’altres de més
agraïdes, i finalment ens hem entès i hem formalitzat un pacte que mai ningú havia fet
a Manresa. I fer això, obrir camí, obrir traça, té dificultats, però alhora és interessant,
és positiu i ens permet extreure’n lliçons i aprenentatges. Ens ha costat déu i ajut
arribar fins aquí, com deien els Manel. Però justament per això, per l’esforç que hi hem
posat, avui ens sentim forts, il·lusionats, legitimats per sentir-nos valents amb la
decisió presa. Perquè hem estat generosos, conciliadors, i dialogants, tots. Hem tingut
sentit comú, i estem convençuts que hem estat responsables, pensant en la ciutat.
Estem segurs que hem pres el camí adequat.
Vull deixar clar, com és conegut i ja vam explicar i signar públicament ahir amb el
pacte, al Puigcardener, que el grup municipal d’Esquerra donarà suport a Valentí
Junyent, candidat de Junts per Manresa, perquè avui sigui escollit alcalde de la nostra
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ciutat. Ho fem, com és sabut i he recordat també, tot i haver guanyat les eleccions i
tenir el dret legítim a accedir avui a l’alcaldia, però amb la voluntat de donar a aquesta
ciutat un govern estable, sòlid, majoritari, que doni resposta al que ens sembla que la
ciutadania ha expressat a les urnes: un vot de confiança i un aval per donar un nou
impuls al govern que tots dos grups ja hem compartit el darrer mandat.
Com deia anteriorment, aquests darrers dies estan passant coses que no havien
passat mai a la nostra ciutat. En tot el procés que ens ha dut fins avui, hi ha diverses
‘primeres vegades’.
Ja ho hem comentat: primera victòria d’Esquerra en 85 anys, la primera vegada que
els dos primers grups empaten a regidors, separats per un marge tan estret de vots... I
les negociacions han conduït a una altra experiència inèdita. És la primera vegada,
també, que a Manresa no es tria un alcalde per 4 anys. Hem decidit compartir alcaldia.
Mai ningú ho havia fet abans.
I si m’ho permeteu, encara, és el primer cop també que un candidat que té l’opció real
de ser investit alcalde, i sense cap altra alternativa possible, hi renuncia i cedeix
aquest honor, el dia de la solemne constitució de la corporació municipal, a un altre
candidat. Hi ha hagut certament pactes entre diversos partits que han desbancat la
força més votada. Però, fins ara, ningú amb el suport suficient per ser elegit
legítimament alcalde, havia fet el gest de cedir el lloc. Modestament, crec que cal dirho. Nosaltres hem estat els primers.
Reconec que no ha estat fàcil. Hi hem dedicat moltes, moltíssimes hores. Hores de
reflexió personal, hores de debat amb la gent d’Esquerra, hores de diàleg i negociació
amb el grup de Junts per Manresa, hores d’escoltar molta, molta gent. També amics,
gent propera, que ens hi ha ajudat, la família.
I aquí estem. Amb una decisió de la qual estem convençuts. Estrenem avui una nova
etapa amb un govern més majoritari que mai, també és el primer cop d’un govern
format per 16 regidores i regidors, per portar Manresa més lluny, molt més lluny.
Creiem que aquest gest que considerem generós, i inèdit fins ara, ha estat el pas
necessari per fer realitat el mandat de la ciutadania: entengueu-vos, formeu un govern,
i treballeu. I és el que farem.
El nostra lema de campanya era “Trobem-nos”. I hem demostrat que ens el creiem.
Ens hem trobat amb Junts per Manresa, amb qui formarem un govern estable i sòlid,
amb qui encetarem una nova etapa il·lusionant. I ens trobarem amb tothom, amb les
entitats, amb la ciutadania, per tirar endavant un munt de projectes per tal que aquesta
sigui una ciutat que avanci, decididament, cap a un futur millor.
Una ciutat més verda, més dinàmica. Una ciutat de persones diverses, nascudes aquí i
vingudes d’arreu. Una ciutat, sense desigualtats, una ciutat de trobada.
Però també voldrem trobar-nos amb tots els grups municipals. Teixint complicitats,
pactant per arribar a acords. Tots els possibles. No ens cansarem de sumar, sumar i
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sumar. Perquè és justament dels grans consensos que neixen projectes il·lusionants
que fan avançar la ciutat.
A nivell personal, us vull explicar que ara fa un any, vaig tenir l’honor que Esquerra
confiés amb mi com a candidat de l’alcaldia de Manresa. La ciutat on vaig néixer, on
he viscut sempre, la ciutat que m’estimo. El meu lloc al món. La casualitat va voler que
les eleccions gairebé coincidissin amb un aniversari especial: fa poques setmanes vaig
fer 40 anys. Els confesso que aquest període, especialment la campanya, el dia de les
eleccions, i les setmanes següents, fins avui, han estat els més intensos de la meva
vida. Alhora, amb el repte que avui encetem, globalment com a govern, i també
personalment, des de la regidoria de Presidència i després des de l’Alcaldia, estic
convençut que n’hi haurà molts, molts d’altres, de períodes de tanta o més intensitat.
Em ve de gust, em sento preparat i tinc una gran il·lusió per afrontar-los.
Voldria també fer alguns agraïments:
-En primer lloc a les regidores i regidors amb qui hem compartit govern durant aquests
tres anys i mig, tant els d’Esquerra com els de Convergència. Hem fet feina, molta
feina, i hem posat les bases d’un projecte que ens esforçarem a fer créixer. Una
abraçada immensa, especialment, als regidors d’Esquerra que des d’avui ja no ens
acompanyen en aquest Consistori: l’Àngels, el Jaume i la Mireia.
-També a la gent que ens ha fet confiança, a aquestes 9.119 persones, i també a les
que han donat suport a totes les altres opcions. Per tots i totes, ens hi deixarem la pell.
-A la gent de Junts per Manresa, amb qui hem governat i amb els que ara iniciem una
nova etapa de col·laboració. Sumarem, o multiplicarem diria, per anar endavant,
sempre endavant amb força. Gràcies Valentí, a qui avui felicitem per assumir l’alcaldia
per tercera vegada; al Joan i al Toni, les persones amb qui aquests dies hem dedicat
hores i hores a trobar les vies d’entesa que finalment han arribat a bon port.
-A la gent d’Esquerra, la meva gent. La gent que hem format la llista, un equip
impressionant. La gent de l’executiva. La gent de l’assemblea. Perquè hem fet i fem un
equip extraordinari. I especialment un agraïment immens al Ramon Fontdevila amb qui
hem compartit tantes i tantes emocions durant els darrers mesos, setmanes i dies.
Perquè hem fet pinya, debatent més intensament que mai, per arribar a aquest acord
que, honestament, molts no veien clar d’entrada, però que finalment, de manera
consensuada, com nosaltres fem les coses, hem decidit que era el millor per al conjunt
de la ciutat.
-I, finalment, també als amics i a la família que, aquests dies i sempre, han estat al
nostre costat, al meu costat, per ajudar-nos i ser el nostre suport, per donar-nos la mà i
aixecar-nos quan ha calgut.
Una abraçada immensa, també, a tot el personal d’aquesta casa. Treballadores i
treballadors públics amb qui hem compartit tants bons moments i en seguirem
compartint en aquest nou mandat. A tots ells ens posem a la seva disposició. I una
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abraçada especial, molt especial, a tot l’equip de l’àrea de Territori de qui he après tant
i del qual m’enduc un record extraordinari que guardaré sempre.
Acabo. Aquesta sessió extraordinària d’avui inicia una nova etapa. Amb el Valentí
Junyent com a alcalde en un primer període, i amb jo mateix que li agafaré el relleu
d’aquí a un any. I amb un equip fort de 16 homes i dones. Un equip preparat per tirar
endavant un programa que és agosarat però que estem convençuts que amb treball,
valentia i convicció, serem capaços de fer-lo realitat.
A tots ells, a totes elles, i a tots els membres d’aquesta nova corporació els desitjo sort
i encerts. En nom meu i el de tot el grup municipal d’Esquerra: la Cristina, el David, la
Muntsa, el Pol, l’Anna, el Jamaa i la Mariona, us faig arribar el compromís que
treballarem incansablement, amb honestedat i il·lusió per la nostra ciutat.
El que ha passat fins avui no ho oblidarem. La campanya, les eleccions i aquestes 3
setmanes. Tot plegat ens ha ajudat a créixer i ens ha donat experiència. Però avui ja
hem decidit mirar endavant. Per construir. Per avançar. Fer el que la gent ens demana
que fem: treballar tant com calgui per fer avançar aquesta ciutat. Personalment m’hi
comprometo: no escatimaré ni un esforç en aquest objectiu. Des de l’alcaldia, des de
les regidories, al carrer i on faci falta, treballarem per fer avançar aquesta ciutat, per
fer-la més justa, més solidària, més acollidora. Una ciutat d’oportunitats que ha de
liderar amb força la comarca i el conjunt de la Catalunya Central, amb cooperació i
estenent la mà a tots els municipis que en formen part. I també, una Manresa que ha
d’esdevenir un referent de la República que estem construint.
Des d’aquí també volem tornar a expressar el nostre compromís inequívoc amb els
drets civils i polítics, les llibertats nacionals, la lluita contra la repressió de l’Estat
espanyol, la llibertat de les preses i presos polítics i el retorn de les persones exiliades,
i la República Catalana. Oriol, Marta, Carme, Dolors, Raül, i tots els altres companys i
companyes. No deixarem de lluitar fins que sigueu lliures.
La vida ens ha portat a ser a un lloc capdavanter per contribuir a fer una ciutat millor.
Ens sentim absolutament honorats de ser-hi. Podeu estar segurs que hi posarem el
coll.
Moltes gràcies. I visca Manresa!”
Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=2819.0
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5.

VOTACIÓ D’ALCALDE

El President de la Mesa d’Edat manifesta que amb la renúncia de presentar
candidatura a l’elecció d’alcalde per part del grup d’Esquerra Republicana de
Catalunya, des de la taula es dedueix que es presenten les quatre candidatures
següents:
ANDRÉS ROJO HERNÁNDEZ (Cs)
ROSER ALEGRE FONTANET (FEM–AMUNT)
FELIP GONZÁLEZ MARTÍN (PSC-CP)
VALENTÍ JUNYENT TORRAS (JXCAT–JUNTS)

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. ROSER

ALEGRE FONTANET

2. MARC

ALOY GUÀRDIA

3. GEMMA

BOIX POU

4. JOAN

CALMET PIQUÉ

5. MERCÈ

CARDONA JUNYENT

6. MIGUEL

CEREZO BALLESTEROS

7. MONTSERRAT

CLOTET MASANA

8. ANNA

CRESPO OBIOLS

9. CRISTINA

CRUZ MAS

10. JOSEP

GILI PRAT

11. FELIP

GONZÁLEZ MARTÍN

12. MARIONA

HOMS ALSINA

13. POL

HUGUET ESTRADA

14. VALENTÍ

JUNYENT TORRAS

15. DAVID-AARON

LÓPEZ MARTÍ

16. NÚRIA

MASGRAU FONTANET

17. ANTONI

MASSEGÚ CALVERAS

18. JAMAA

MBARKI EL BACHIR

19. ROSA M.

ORTEGA JUNCOSA

20. CLAUDINA

RELAT GOBERNA

21. ANDRÉS

ROJO HERNÁNDEZ

22. MARIANA

ROMERO SALGUERO

23. M. MERCÈ

TARRAGÓ COSTA
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Finalment, dipositen el seu vot a l’urna els dos regidors de la Mesa d’Edat:
24. JORDI

TRAPÉ ÚBEDA

25. JOAQUIM

GARCÍA COMAS

Tot seguit es passa a l’escrutini dels vots.
6. RECOMPTE DE VOTS
Es verifica el recompte de vots, el qual dóna el resultat següent:
Vots emesos
Vots a candidats
Vots nuls
Vots en blanc
Abstencions

25
25
0
0
0

La distribució dels vots entre els candidats dóna el resultat següent:
Candidats:
VALENTÍ JUNYENT TORRAS

VOTS
16

FELIP GONZÁLEZ MARTÍN

4

ROSER ALEGRE FONTANET

3

ANDRÉS ROJO HERNÁNDEZ

2

El President de la Mesa d’Edat, vist el 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.

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 l’Ajuntament de Manresa?”.
El senyor Valentí Junyent Torras respon:
“Sí ho accepto, amb molt honor, amb molta satisfacció i per defensar els interessos
dels manresans i les manresanes.”

Tot seguit, el President de la Mesa d’Edat pregunta al senyor Valentí Junyent Torras:
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“JUREU O PROMETEU per la vostra consciència i honor complir fidelment amb
les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’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 senyor Valentí Junyent Torras respon:
“Sí, ho JURO, per imperatiu legal.”
El President de la Mesa d’Edat declara possessionat del càrrec d’alcalde de
Manresa el senyor Valentí Junyent Torras, li posa la insígnia de solapa i la Medalla i li
dóna el bastó de comandament.
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:

“Autoritats. Alcalde Sanclimens. Diputats. Ex regidors i ex regidores. Regidors i
Regidores electes. Senyores i senyors. Molt bon dia a tots, molt bona tarda.
Primer de tot, agrair als regidors i les regidores que avui heu dipositat la vostra
confiança en mi per ser escollit alcalde. Un agraïment que vull fer extensiu als
manresans i manresanes que en les últimes eleccions van avalar amb el seu vot la
nostra candidatura i la feina feta al llarg de dos mandats anteriors.
Igualment, el meu reconeixement a la feina i l’esforç de tots aquells que han fet
possible l’acord entre Junts per Manresa i Esquerra Republicana de Catalunya, i que
ha propiciat la meva investidura.
Un acord que donarà força i estabilitat al nou govern i que és fruit de la responsabilitat
que tenim després dels resultats electorals del 26 de maig, que han refermat el
lideratge de les dues formacions polítiques que han governat a Manresa en coalició
des de febrer de 2016.
Així, junts, donarem un nou impuls a la nostra col·laboració per seguir treballant en
favor dels manresans i les manresanes i fer front als reptes que tenim al davant. I ho
continuarem fent des de l’entesa i buscant sempre el màxim consens possible amb la
resta de grups municipals, entitats, col·lectius i la ciutadania en general.
En aquest sentit, reitero la meva voluntat de ser l’alcalde de tots els manresans i
manresanes, independentment de la seva orientació ideològica o de les seves
simpaties polítiques.
Voldria tenir un record també per a la commemoració dels 40 anys dels ajuntaments
democràtics, que es van constituir l’abril de 1979, i fer un reconeixement a aquells
homes i a aquelles dones que des dels ajuntaments han estat i continuen estant al
servei dels ciutadans i, particularment, als alcaldes que han governat la ciutat en
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aquesta etapa democràtica: Joan Cornet, Juli Sanclimens, Jordi Valls i Josep
Camprubí.
Després d’aquestes quatre dècades estem en una nova etapa de la governança, una
nova etapa de la governança de les ciutats, amb un paper cada vegada més destacat
de la ciutadania que és la protagonista tant en l’auge com en la decadència de les
ciutats.
Aconseguir la implicació d’aquesta ciutadania, dels manresans i de les manresanes,
una ciutadania socialment activa i alhora compromesa i participativa en els assumptes
de la ciutat, és una condició fonamental per fer avançar en la millora de les condicions
de vida, de l’administració i de la relació entre la política i la societat.
Avui iniciem el mandat 2019-2023 d’una forma especial. Per una banda, perquè he
tingut l’honor de rebre la vara que simbolitza l’alcaldia de la ciutat per tercera vegada
consecutiva i és una gran satisfacció personal haver arribat fins aquí. De l’altra, perquè
sé que aquesta vegada serà per un temps més limitat que les dues anteriors. I d’aquí a
un any prendrà el meu relleu el líder d’Esquerra Republicana, el senyor Marc Aloy i
Guàrdia.
Tot i així, seguiré exercint les meves responsabilitats, ara a l’alcaldia i després allà on
sigui, amb la mateixa passió, il·lusió i dedicació que ho he fet al llarg d’aquests anys.
M’estimo Manresa i el meu objectiu ha estat i seguirà sent treballar per atendre les
necessitats dels manresans i les manresanes, estar al seu servei, aconseguir que
cada dia estiguin més orgullosos de la nostra ciutat. I convido també als regidors i
regidores d’aquest nou Consistori a treballar plegats per aconseguir-ho.
També voldria tenir un record per a un amic que avui viurà un acte tan especial com
aquest a l’Ajuntament de Barcelona, on serà investit regidor, però que en acabar haurà
de tornar a la presó. Per a aquells que no ho sapigueu es diu Joaquim Forn.
Com a catalans i com a demòcrates, hem de continuar reclamant l’alliberament
dels presos i les preses polítiques i el retorn de les persones exiliades, com a primer
pas per a la recuperació de les llibertats i dels nostres drets civils i polítics.
Per últim, vull fer una crida a mantenir aquells valors que han caracteritzat aquest
ajuntament, que ens han passat els nostres avantpassats, i que durant molts anys han
tingut el protagonisme en aquesta Sala de Sessions.
Aquests valors, per a mi fonamentals, són dos: Un, el respecte entre les persones que
formem part del Consistori i d’aquest plenari, amb el respecte personal per davant del
posicionament ideològic de cadascú, legítim i necessari, és de l’única manera que
podem aconseguir fer avançar la ciutat des dels consensos. Segon, el respecte a la
institució i a tots els consorcis, les empreses municipals i les entitats que la integren,
amb especial atenció, i amb especial presència dels professionals de la casa, que són
els autèntics encarregats de fer-la funcionar.
Res més. Els meus millors desitjos per a tots i totes en aquest nou mandat 19-23,
moltes gràcies i Visca Manresa!”
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Aquesta intervenció la trobareu a l’enllaç següent:

https://videoactes.manresa.cat/session/sessionDetail/54f961b06ade97a5016b54d1494
70016?startAt=4470.0
9. LLIURAMENT DELS ATRIBUTS DE LA CONDICIÓ DE REGIDOR/REGIDORA
El secretari indica que a continuació es procedirà a lliurar la Medalla corporativa i la
insígnia de solapa, que són els atributs de la condició de regidor/regidora, a tots els
regidors i regidores d’aquesta Corporació municipal.
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 i regidora.

1. ROSER
2. MARC
3. GEMMA
4. JOAN
5. MERCÈ
6. MIGUEL
7. MONTSERRAT
8. ANNA
9. CRISTINA
10. JOAQUIM
11. JOSEP
12. FELIP
13. MARIONA
14. POL
15. DAVID AARON
16. NÚRIA
17. ANTONI
18. JAMAA
19. ROSA M.
20. CLAUDINA
21. ANDRÉS
22. MARIANA
23. M. MERCÈ
24. JORDI

ALEGRE FONTANET
ALOY GUÀRDIA
BOIX POU
CALMET PIQUÉ
CARDONA JUNYENT
CEREZO BALLESTEROS
CLOTET MASANA
CRESPO OBIOLS
CRUZ MAS
GARCÏA COMAS
GILI PRAT
GONZÁLEZ MARTÍN
HOMS ALSINA
HUGUET ESTRADA
LÓPEZ MARTÍ
MASGRAU FONTANET
MASSEGÚ CALVERAS
MBARKI EL BACHIR
ORTEGA JUNCOSA
RELAT GOBERNA
ROJO HERNÁNDEZ
ROMERO SALGUERO
TARRAGÓ COSTA
TRAPÉ ÚBEDA

L’alcalde informa que abans d’aixecar la sessió es tancarà l’acte amb el cant de
l’himne nacional de Catalunya.
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10. FOTOGRAFIA DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL
Després del lliurament i el cant de l’himne, 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.

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

Acta de la sessió plenària núm. 9 de 15 de juny de 2019

27

