
ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L'ASSOCIACIÓ DE      
PROPIETARIS PLOMISTES DE LES AIGÜES POTABLES DE MANRESA. 
 

 
A la ciutat de Manresa, a 3 de juliol de dos mil disset. 
 
Reunits a la Masia de Can Font, a dos quarts i mig de vuit del vespre, en segona 
convocatòria, i sota la Presidència d’En LLUÍS TEIXIDOR SOLÉ, i dels propietaris plomistes 
components de la Junta Directiva, En RAMON ROURA SELGA, N’EMILIA CATOT 
SARDANS,  En RICARD TOMÀS i PUIG, En MIQUEL ARCÀNGEL FORNELLS MORROS, 
En JAUME ESPINAL FARRE, Així mateix, són presents a l'Assemblea els propietaris i/o 
representants dels propietaris plomistes següents : 
 
En/Na Josep Alabern Valentí, Marc Bonet Roca, Teresa Comas Riu, Lluís Ballús Puig, 
Manuel Busquet Arrufat, Núria Casanovas Masgrau, Germanes Ferrer CB, Octavi Escudero 
Andrés, Ma. Roser Puig Vila-Masana, José Subirana Culla,  Montserrat Torruella Masana. 
 
 
Obre l'Assemblea el President, donant la benvinguda a tots els assistents.  
 
Tot seguit, es passa al primer punt de l’odre del dia, amb la lectura i, en el seu cas, 
aprovació de l’acta de l’Assemblea General Ordinària, celebrada el dia 27 d’abril de 
2016. Demana que llegeixi l’acta, la Secretaria en funcions Emilia Catot, la qual 
s'aprova per assentiment dels presents. 
 
Es passa al segon punt de l'ordre del dia amb la lectura a la Memòria corresponent a l'any 
2016. El President demana, al Tresorer Ricard Tomàs, que llegeixi la Memòria, la qual 
s’aprova per assentiment dels presents.  
 
A continuació, es passa al tercer punt de l'ordre del dia, amb l'aprovació si s'escau, de l'Estat 
de Comptes de l'exercici de 2016. Per part del Tresorer, Ricard Tomàs, es llegeixen cada 
una de les partides de l'Estat de Comptes presentats, tot indicant els imports de cadascuna 
de les despeses i dels ingressos de l'exercici. El resultat, al final de l’exercici de 2016, és 
d’un superàvit de 1.864,50 Euros. L'Assemblea aprova l'Estat de Comptes per assentiment 
dels presents.  
 
Seguidament, es passa al quart punt de l’ordre del dia, on es presenta el Pressupost per 
l'exercici de 2017. Per part del Tresorer s'indiquen els diferents imports de les despeses, per 
import total de 470.-€ i dels ingressos per import total de 2.334,50.-€, resultant, al final de 
l’exercici, una existència de 1.864,50 Euros. L’Assemblea aprova el Pressupost per l’exercici 
de 2017, per assentiment dels presents.  
 
Es passa al punt cinquè de l’ordre del dia, amb el cessament i nomenament de càrrecs de la 
Junta Directiva.  
 
El President, exposa la proposta que es va acordar en la reunió de la Junta Directiva de data 
1 de juny de 2017.  
 
Es proposa cessar del seu càrrec a: 
 
Lluis Teixidor Solé, President; Pere Vila Servitje, Vicepresident; Ma. Teresa Masats 
Carbonell, Secretaria.  
 
Es proposa nomenar, per un període de 4 anys a: 
 
Jaume Espinal Farré, President; Ramon Roura Selga, Vicepresident; Emilia Catot Sardans, 
Secretaria.  
 



Es proposa que formin part de la Junta Directiva, per un període de 4 anys, els nous vocals: 
 
Marc Bonet Roca, Teresa Comas Riu i Ignasi Perramón Font. 
 
Es sotmet a votació la proposta presentada per la Junta Directiva, s’aprova per assentiment 
dels presents.  
 
La Junta Directiva queda formada per: 
 
PRESIDENT:                     Sr. Jaume Espinal Farré   
VICEPRESIDENT:             Sr. Ramon Roura Selga   
SECRETARIA:                   Sra. Emilia Catot Sardans 
TRESORER:                        Sr. Ricard Tomàs Puig 
VOCALS:                             Sr. Miquel Arcàngel Fornells Morros.  

Sr. Ignasi Perramón Font   
Sr. Marc Bonet Roca   
Sra. Teresa Comas Riu   

 
Pren la paraula el nou President Jaume Espinal, agraint la confiança dels presents, i donant 
l’enhorabona a la resta de membres de la Junta Directiva. Comenta que un dels objectius, 
durant el seu mandat,  serà actualitzar el cens dels Propietaris Plomistes, rejovenint-lo ja 
que actualment molts dels components són difunts; també agilitar la comunicació amb els 
associats i vetllar el compliment  dels objectius socials. També valora molt positivament el fet 
que, l’Associació de Propietaris Plomistes mantingui la representació dins del Consell 
d’Administració d’Aigües de Manresa. 
 
Es passa al punt sisè de l’ordre del dia amb precs i preguntes.  
 
Demana la paraula el propietari plomista, Manuel Busquet, celebrant que hi hagi una nova 
Junta Directiva i els encoratja a que siguin autosuficients. Continua, fent una reflexió sobre la 
presencia, de l’Associació de Propietaris Plomistes, al Consell d’Administració d’Aigües de 
Manresa, com a única entitat privada. També demana, a la nova Junta Directiva, que 
resolgui la burocràcia administrativa que es necessita, per fer un canvi de nom dels títols de 
propietat de les plomes d’aigua. Per acabar fa un càlcul, dels imports que consten a la 
Memòria, i manifesta que el valor de la ploma dona un rendiment del 14% anual i que, per 
tant, és un valor amb un gran rendiment, si es compara amb el rendiment dels valors que hi 
ha actualment en el mercat.  
 
Pren la paraula el Director-Gerent d’Aigües de Manresa Josep Alabern, per comentar les 
reflexions del propietari plomista, Manuel Busquet. Pel que fa a l’afirmació de que 
l’Associació de Propietaris Plomistes és la única entitat privada que forma part del Consell 
d’Administració, manifesta que no és del tot cert ja que també hi ha representada la Junta de 
la Sèquia, que és una comunitat de regants, un representant dels Usuaris, mitjançant la 
Federació d’Associació de Veïns de Manresa i un representant dels treballadors. Fins fa 
pocs mesos també hi havia representada la Cambra de Comerç i Industria que representa a 
tots els usuaris industrials (empreses privades). Totes aquestes entitats no corresponen a 
l’administració local i, per tant, tenen una naturalesa similar a la de l’Associació de 
Propietaris Plomistes.   
 
També respon sobre la burocràcia administrativa que es necessita per poder fer un canvi de 
nom. Manifesta que cal ser molt curosos, alhora de canviar el nom d’un títol de propietat, ja 
que estem parlant de diners públics i ens hem d’assegurar, que el nou titular és l’hereu o 
hereva i que no n’hi ha altres que ho puguin reclamar.   
 
Explica també que, Aigües de Manresa, està en un procés de canvi, per adaptar-se a la 
normativa europea que li és d’aplicació i que, en breu, entraran a formar part del Consell 
d’Administració, el Consell Comarcal del Bages, la Mancomunitat de Municipis del Bages per 
al Sanejament, i un representant de tots els Ajuntament on Aigües de Manresa, és mitjà 



propi i servei tècnic.  
 
Pren la paraula el President Jaume Espinal, agraint la tasca portada a terme pel fins ara  
President Lluis Teixidor. 
 
El Sr Lluis Teixidor demana que consti a l’acta que va entrar a formar part de la Junta 
Directiva de l’Associació, ocupant el càrrec de Secretari, en l’Assemblea General Ordinària 
de data 11/03/1983. En l’Assemblea General Ordinària, de data 29/05/1996, en Lluis 
Teixidor Solé, substitueix al President Jaume Masana Naudi, essent, fins a l’Assemblea de 
data d’avui, President de l’Associació de Propietaris Plomistes de les Aigües Potables de 
Manresa.  
 
El President Jaume Espinal explica, que enguany es regalarà, a tots els assistents, un llibre 
dels 25 anys d’Aigües de Manresa. També convida als presents a que es quedin a veure un 
vídeo sobre la Fundació Aigües de Manresa – Junta de la Sèquia.   

 
 
No havent-hi cap més assumpte a tractar ni cap més intervenció per part de l'Assemblea, 
s'obsequia amb un present als assistents. El President dóna per acabada la reunió, de la 
que es lliura la present acta, que llegida i trobada conforme, la signa amb mi, el Secretari,  
que certifico. 


