Al Saló de Sessions de la Casa Consistorial de la ciutat de Manresa, el dia 22
de setembre del 2000. Es reuneixen els senyors i senyores que tot seguit es
relacionen, per celebrar la sessió número 13 del Ple de la Corporació, amb
caràcter extraordinari i urgent, en primera convocatòria.
ASSISTENTS
Alcalde-president
Il.lm. Sr. Jordi Valls i Riera
Tinents d'alcalde
Sr. Joaquim García i Comas
Sr. Ramon Fontdevila i Subirana
Sr. Joan Canongia i Gerona
Sr. Eduardo Teixeiro i Macipe
Sr. Josep Ramon Mora i Villamate
Sr. José Luis Irujo i Fatuarte
Sr. Ignasi Perramon i Carrió
Regidors i Regidores
Sra.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sra.

Montserrat Pons i Vallès
Aida Guillaumet i Cornet
Josep Camprubí i Duocastella
Josep Empez i García
Anna Torres i García
Francesc Caballo i Molina
Montserrat Selga i Brunet
Antoni Llobet i Mercadé
Maria Mercè Rosich i Vilaró
Josep Maria Subirana i Casas
Maria Rosa Riera i Monserrat
Xavier Javaloyes i Vilalta
Carina Rius i Díaz

Secretari general accidental
Sr.

Lluís Granero i Vilarasau

Interventor
Sr.

Josep Trullàs i Flotats

Sr.
Sr.
Sr.
Sra.

Francesc de Puig i Viladrich
Josep Maria Sala i Rovira
Josep Vives i Portell
Rosa Maria Carné i Barnaus

ABSENTS

El president obre la sessió a les 11 hores i 35 minuts del matí, i, un cop
comprovat el quòrum d’assistència necessari perquè pugui ser iniciada, s’entra

tot seguit en el coneixement dels assumptes compresos a l’ordre del dia
següent:
1.

PRONUNCIAMENT DEL PLE SOBRE LA URGÈNCIA DE LA
CONVOCATÒRIA I, SI ESCAU, RATIFICAR-LA.

Sotmès a votació el pronunciament sobre la urgència de la convocatòria, el Ple
Corporatiu, per unanimitat dels 21 membres presents acorda apreciar la urgència
de la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària i urgent i, en conseqüència,
ratificar-la.
2.

MANIFESTAR EL REBUIG DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA
DAVANT L'ASSASSINAT DEL REGIDOR DEL PARTIT POPULAR DE
SANT ADRIÀ DEL BESÒS, JOSÉ LUIS RUIZ CASADO, I AIXÍ
MATEIX, CONVOCAR LA POBLACIÓ DE MANRESA A LA
CONCENTRACIÓ UNITÀRIA DE SOLIDARITAT AMB LES VÍCTIMES
DEL TERRORISME, QUE TINDRÀ LLOC A LES 12 HORES A LA
PLAÇA MAJOR DE LA VILA.

El secretari dóna compte de la proposició presentada conjuntament pel GMS,
GMCIU, GMERC, GMPP i GMIC-V, que transcrita, diu el següent:
"Davant la tràgica mort en atemptat del regidor del Partit Popular de
l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs, José Luis Ruíz Casado, succeïda ahir al
matí en un acte terrorista, els grups municipals de l'Ajuntament de Manresa,
reunits en sessió extraordinària de caràcter urgent, proposem emetre la
següent declaració:
1. Manifestar la solidaritat de la ciutat de Manresa amb la família del regidor
de Sant Adrià del Besòs, José Luis Ruíz Casado, amb el seu consistori, i
fer-la extensiva al Partit Popular, fent-los saber que el seu patiment és
compartit per tots els manresans i manresanes.
2. Manifestar que la llibertat i la democràcia són patrimoni de tots els
ciutadans i ciutadanes que practiquem la convivència pacífica i en pau, i
que, en aquesta convivència, no hi caben fets com el succeït ahir que
atempten contra la integritat de les persones, sigui quina sigui la seva
ideologia.
3. Manifestar que, tot i que no ha estat aquesta la primera vegada que els
terroristes d'ETA atempten criminalment a Catalunya, mai han pogut
impedir l'exercici de la llibertat per part dels ciutadans de Catalunya. Aquest
cop, tampoc. ETA ha de saber que no assolirà el seu objectiu d'atemorir els
ciutadans i els seus representants. Al contrari, tots els electes locals de
Catalunya ens sentim, en el dolor, i també en la fermesa, al costat dels
regidors del Partit Popular i de la família de José Luis Ruíz Casado.
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4. Convocar tots els ciutadans i ciutadanes de Manresa a la convocatòria de
concentració silenciosa de cinc minuts a la Plaça Major de la ciutat, que se
celebrarà a les 12 hores d'aquest migdia, per manifestar el nostre més ferm
rebuig a aquests tipus d'actes terroristes, que atempten contra la
democràcia i l'inqüestionable dret a la vida de les persones. En aquest
sentit, el consistori també s'adhereix a la iniciativa conjunta dels sindicats
de fer aquesta mateixa aturada als centres de treball.
5. Finalment, convoquem les manresanes i els manresans a la manifestació
unitària que avui se celebrarà a les 5 de la tarda a la ciutat de Barcelona, i
que sortirà de la cruïlla entre el Passeig de Gràcia i el carrer Aragó,
convocada per la Generalitat de Catalunya, els partits polítics democràtics,
els ajuntaments i les dues entitats municipalistes de Catalunya."
L'alcalde pren la paraula i afirma que podem dir amb claredat que no volem
víctimes innocents, no volem més morts absurdes, no volem més dolor, i no
volem més llàgrimes.
Volem un futur per a nosaltres i per als nostres fills i filles; volem sentir-nos
orgullosos del que estem fent en el dia d'avui, per tenir, demà, un futur molt
millor.
Reiterem tots plegats la nostra aposta per la convivència pacífica i el respecte
als Drets Humans. Creiem que qualsevol violència no pot passar mai per
damunt o per davant de qualsevol altra consideració, entenent la violència com
a un fet absolutament inacceptable i injustificable.
El pluralisme és el que, d'alguna forma, defineix aquesta societat, el dret a triar
les nostres conviccions, a discrepar i a decidir tots plegats el nostre futur.
En definitiva, la nostra llibertat i la nostra dignitat són guanys que ningú no ens
pot fer perdre.
La pau, la llibertat, la raó, la civilització, el diàleg, la solidaritat, la justícia i la
democràcia sempre seran més forts que la violència assassina que s'ha
perpetrat aquests dies a Catalunya i que durant l'estiu i al llarg d'aquest any
s'ha produït arreu d'aquest país i a Espanya.
L'alcalde agraeix la presència a tots els regidors presents a la Sala i anuncia
que la proposició s'aprovarà per unanimitat de tots els membres, ja que ha
estat presentada per tots els grups municipals.
Així mateix, convida a la participació en les activitats organitzades pels
sindicats, en la manifestació que se celebrarà avui mateix a la ciutat de
Barcelona, i també en la concentració silenciosa de cinc minuts que es durà a
terme avui a la plaça Major de Manresa.
Sotmesa a votació la proposició, s'aprova per unanimitat dels 21 membres
presents.
Un cop tractat l'únic assumpte inclòs a l'ordre del dia, l’alcalde aixeca la sessió,
quan són les 11 hores i 41 minuts, la qual cosa, com a secretari general
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accidental, certifico, i s’estén aquesta acta en els fulls del paper segellat de la
Generalitat de Catalunya núm. ............... i correlativament fins el ..............
El secretari general accidental,

Vist i plau,
L’alcalde
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