1

Esborrany acta de Ple

ACTA NÚM. 6/2011
ESBORRANY DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.

TÍTOL: Acta de constitució nou Ajuntament celebrada el dia 11 de juny de 2011.
CLASSIFICACIÓ: Constitució.
COMISSIÓ: Ple.
DATA: 2011
En Pere Biedma Agüera, Secretari de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs,
CERTIFICA:
Que el Ple en sessió especial constitutiva celebrada el passat dia 11 de juny de 2011, va adoptar els acords del
text literal següent:
"SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE
2011.
A la sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, i sent les 12 hores del dia 11
de juny de 2011.
Donant compliment al mandat Constitucional desenvolupat per l’article 195 i següents de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Corporacions Locals (R.O.F.R.J.C.L.), aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, concorren prèvia convocatòria els Regidors Electes de les eleccions locals que, convocades per
Reial Decret 424/2011, de 28 de març i celebrades el passat dia 22 de maig de 2011, han estat proclamats per
la Junta Electoral de Zona el dia 28 de maig de 2011, següents:
NOM

D.N.I.

DATA NAIXEMENT

Per la llista electoral de Convergència i Unió
SR. GERARD SERRA i MARTÍNEZ
40.895.024 N
14/09/1968
SR. JORDI CASALS i TOMÀS
40.890.769 N
22/09/1964
SRA. MARIA ANTONIETA RIBES i COMPANYS
40.884.904 N
16/08/1962
SR. SANTIAGO SANTAMARIA i MAS
41.074.876 G
07/08/1954
SRA. EDURNE LAURENZ i BAGUÉ
47.933.019 P
26/09/1989
Per la llista electoral de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
SR. MIQUEL SERRA i GODIA
40.898.891 S
12/09/1967
SR. JAUME BERNIS i CASTELLS
40.880.719 J
12/03/1963
SRA. MAITE CODINA i BADIA
43.722.460 N
08/01/1972
SR. AGUSTÍ CABASES i SAZ
40.868.153 M
20/05/1958
SRA. MONTSERRAT CLARISÓ i VILASECA
43.745.211 Q
13/07/1977
Per la llista electoral de Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal
SRA. MARINA FORCADA i ESCARP
78.064.435 C
23/11/1956
SR. ALEX PLANES i MOLET
43.703.250 F
30/06/1970
Per la llista electoral de Partit Popular
SR. SIMEÓ ABAD i MOLINÉ
40.846.895 K
10/11/1954
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Els regidors assistents, que són la totalitat dels electes, superen per tant la majoria absoluta legalment
requerida, i per la qual cosa es constitueixen a l'objecte de celebrar la sessió pública especial de constitució de
l'Ajuntament de la Vila d’Alcarràs.
Per això es declara oberta la sessió i pel Secretari es procedeix, d'acord amb l'ordre del dia establerta, a donar
continuïtat a la sessió en la forma següent,
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.
D’acord amb el que estableix l'article 195,2 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i l'art. 37,2 del
Reglament d'Organització i Funcionament de les Entitats Locals, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat,
formada pels regidors electes de major i menor edat d’entre els assistents. Que serà presidida pel de major
edat i de la qual serà secretari el de la Corporació.
Corresponent la designació als regidors següents:
- President, regidor electe de major edat, el SR. SANTIAGO SANTAMARIA I MAS, nascut el dia 7 d’agost de
1.954
- Vocal, regidor electe de menor edat, la SRA. EDURNE LAURENZ i BAGUÉ, nascuda el dia 26 de setembre
de 1.989.
- Actua com a Secretari, el de la Corporació Sr. Pere Biedma Agüera.
Els membres de la Mesa d’Edat passen a ocupar el lloc destinat a l'efecte, fent-se constar pel Sr. President que
resta constituïda la Mesa d'Edat.
Constituïda la Mesa es passa seguidament a tractar la resta d’assumptes de l'ordre del dia.

2.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS.
En virtut de l'establert a l'art. 195 de la Llei Orgànica 5/95, i art. 37 del ROF, pel Secretari es fa constar que els
regidors electes han aportat al Registre les credencials de nomenament de regidors i han formulat declaració
sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o
pugui proporcionar ingressos econòmics.
Seguidament es fa entrega a la Mesa de les credencials i les declaracions d’interessos i patrimoni per la seva
comprovació.
Comprovades les credencials, per ordre del Sr. President, el Secretari invita als Srs. Regidors electes a què
exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva
proclamació, tal com estableixen els arts. 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny.
Fent-se constar que no s’efectua cap mena de manifestació per part dels regidors.
Comprovades les credencials i el registre de declaracions d’interessos i d'incompatibilitat es passa al següent
punt de l'ordre del dia.
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3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS
A continuació de conformitat amb allò que disposa el núm. 8 de l'article 108 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de
juny, del Règim Electoral General, modificat per la Llei Orgànica 8/91, de 13 de març, i Decret 707/79, de 5
d'abril, en el moment de la presa de possessió, i per tal d'adquirir la plena condició del càrrec de Regidors, els
candidats electes hauran de jurar o prometre acatament a la Constitució, per això per ordre del Sr. President de
la Mesa d'edat, el Secretari procedeix a formular a cadascun dels candidats, la següent pregunta:
¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb
lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'Estat, i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya?.
Contestant-se pels regidors en la forma següent
Nom del regidor electe

SR. GERARD SERRA i MARTÍNEZ
SR. JORDI CASALS i TOMÀS
SRA. MARIA ANTONIETA RIBES i COMPANYS
SR. SANTIAGO SANTAMARIA i MAS
SRA. EDURNE LAURENZ i BAGUÉ
SR. MIQUEL SERRA i GODIA
SR. JAUME BERNIS i CASTELLS
SRA. MAITE CODINA i BADIA
SR. AGUSTÍ CABASES i SAZ
SRA. MONTSERRAT CLARISÓ i VILASECA
SRA. MARINA FORCADA i ESCARP
SR. ALEX PLANES i MOLET
SR. SIMEÓ ABAD i MOLINÉ

Nom del regidor electe
Per imperatiu legal, sense renunciar al dret
d’autodeterminació de Catalunya, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, sense renunciar al dret
d’autodeterminació de Catalunya, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI PROMETO.
Per imperatiu legal, SI JURO.

Per ordre del Sr. President de la Mesa d’edat, el Secretari fa constar que, efectuat el jurament o promesa, els
regidors electes han adquirit plena possessió dels seus càrrecs, passant-se seguidament a tractar el següent
punt de l'ordre del dia.
4.- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa ha de declarar constituïda la Corporació, en concórrer la majoria
absoluta dels regidors electes, amb els regidors que l’integren següents:
NOM REGIDOR/LLISTA ELECTORAL
Per la llista electoral de Convergència i Unió
SR. GERARD SERRA i MARTÍNEZ
SR. JORDI CASALS i TOMÀS
SRA. MARIA ANTONIETA RIBES i COMPANYS
SR. SANTIAGO SANTAMARIA i MAS
SRA. EDURNE LAURENZ i BAGUÉ
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Per la llista electoral de Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
SR. MIQUEL SERRA i GODIA
SR. JAUME BERNIS i CASTELLS
SRA. MAITE CODINA i BADIA
SR. AGUSTÍ CABASES i SAZ
SRA. MONTSERRAT CLARISÓ i VILASECA
Per la llista electoral de Partit dels Socialistes de Catalunya- Progrés Municipal
SRA. MARINA FORCADA i ESCARP
SR. ALEX PLANES i MOLET
Per la llista electoral de Partit Popular
SR. SIMEÓ ABAD i MOLINÉ
Per això pren la paraula el president de la Mesa que manifesta que: “Acomplertes les actuacions anteriors
declaro constituïda la Corporació Municipal de la Vila d’alcarràs”.
Constituïda la Corporació es passa al següent punt de l'ordre del dia.
5.- ELECCIÓ DE L'ALCALDE.
Seguidament, per ordre del Sr. President, el Secretari dóna lectura a l'art. 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de
juny, que estableix el procediment per a l'elecció de l'Alcalde, a saber:
1.- Poden ésser candidats tots els regidors que encapçalin les seves corresponents llistes.
2.- Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat electe.
3.- Si cap d'ells obté la dita majoria absoluta, és proclamat electe el de la llista que hagi obtingut major nombre
de vots populars en el corresponent municipi. En cas d'empat es resoldrà per sorteig.
Per la qual cosa, segons l’escrutini realitzat per la Junta Electoral de Zona de Lleida en sessió del dia 28 de
maig de 2011, es fa constar que el resultat oficial és el següent:
Nombre d’electors censats
Nombre de votants
Nombre de vots a candidatures
Nombre de vots en blanc
Nombre de vots vàlids
Nombre de vots nuls

5.353
3.184
3.070
89
3.159
25

Dels quals el nombre de vots i regidors electes obtinguts per cada candidatura són els següents:
Llista electoral
Convergència i Unió
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal
Partit Popular

Vots

Regidors electes
1.148
1.079
457
386

5
5
2
1

Per la qual cosa es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que encapçalen les corresponents llistes
electorals que seguidament es relacionen:
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Candidat
Sr. Gerard Serra i Martínez
Sra. Marina Forcada i Escarp
Sr. Miquel Serra i Godia.
Sr. Simeó Abad Moliné
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Llista electoral
Convergència i Unió
Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.
Esquerra Republicana de Catalunya-A.M.
Partit Popular

Per ordre del Sr. President es procedeix seguidament a passar als regidors papereta de votació amb els noms
dels candidats, per tal que de forma secreta, assenyalin el candidat votat i la depositi doblegada a la urna, i
posteriorment realitzar l’escrutini..
Efectuada la votació pels regidors i realitzat l'escrutini per la Mesa es fa constar el següent resultat:
Candidat
Llista electoral
Vots obtinguts
SR. GERARD SERRA I MARTÍNEZ
Convergència i Unió
5
SR. MIQUEL SERRA GODIA
Esquerra Republicana de Catalunya-A.M.
7
SRA. MARINA FORCADA I ESCARP
Partit dels Socialistes de Catalunya-P.M.
0
SR. SIMEÓ ABAD MOLINÉ
Partit Popular
1
Vots en blanc
0
Vots nuls
0
El Sr. President de la Mesa proclama com Alcalde Electe electe de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs al candidat
SR. MIQUEL SERRA I GODIA, de la llista d’ Esquerra Republicana de Catalunya-A.M, per haver obtingut la
majoria absoluta dels vots.
Passant-se al següent punt de l’Ordre del dia.

6.- JURAMENT O PROMESA DE L'ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ.
Acte seguit i de conformitat amb els arts. 18 del Reial Decret 781/86, de 18 d'abril, i 40,2, del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, davant del Sr. President de la Mesa
l’Alcalde Electe haurà de formular jurament o promesa d’acatament a la Constitució per a adquirir la plena
condició del càrrec,
Seguidament pren la paraula al Sr. Alcalde electe Sr. Miquel Serra i Godia que manifesta:
“Prometo, per imperatiu legal, per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d'alcalde amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de l'estat i l'estatut
d'autonomia de Catalunya. I per sobre de tot prometo lleialtat a la gent del meu Poble, al meu Poble: Alcarràs i
al meu País: Catalunya”
Per la qual cosa el President de la Mesa pren la paraula per donar possessió del càrrec al nou Alcalde,
manifestant:
“Com a President de la mesa d’edat dono possessió del càrrec d’Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila
d’Alcarràs a l’Ilustrissim Sr. Miquel Serra i Godia”
Seguidament es realitzen els actes de tancament següents
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6.- ACTES DE TANCAMENT
1.- Acte formal de traspàs de poders.
Acomplert l’objecte de la convocatòria l’Alcalde en funcions Sr. Gerard Serra i Martínez, entrega a l’AlcaldePresident Sr. Miquel Serra i Gocia el bastó de l’Alcaldia, la insígnia de l’escut municipal, així com Acta d’arqueig
extraordinàri dels fons municipals i Dona compte de l’Inventari de Bens i l’Estat del deute de l’Ajuntament amb
data 11 de juny de 2011, que es rep salvant errors u omissions involuntàries i salvant la seva comprovació i
aprovació posterior amb ocasió dels comptes generals de 2011.
2.- Declaració de l’Alcalde-President.
Seguidament pren la paraula l’I.lm. Sr. Miquel Serra i Godia, Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila
d’Alcarràs que realitza el següent discurs d’investidura, manifestant:
“És un orgull ser Alcalde del teu poble, dóna les gràcies al Felip Estela –últim Alcalde d’E.R.C. present a l’acte-,
agrair al P.S.C. d’Alcarràs per donar-li suport i per ajudar a tirar endavant el que demana el poble que és el
canvi.
Agrair també a tota la gent de la llista del nostre grup per l’experiència que personalment ha passat aquests
dies, ja que, a més a més dels resultats, ha estat increïblement positiva.
La coincidència que he tingut amb tot el grup de què fer i cóm fer-ho, sempre guardant les formes però sense
arrossegar-nos a l’hora de dir les coses, de manera educada però contundentment, tota aquesta manera de
treballar, de fer, que tants bons resultats ens ha donat i que ha agradat a tanta gent, és com treballarem al
nostre Ajuntament.
Agrair a tots: la Noelia, el Ramón, la Rosa, la Mariona, al Ramón Sisó, al Santi Ribes, al Santi Pelegrí, la Marta,
la Montse, l’Agustí, la Maite i al Jaume, però també agrair a la gent que han estat al nostre costat durant la
campanya: al Josep, l’Alba, el Joan i a tantes altres. El grup humà que hem creat és tant important que ha estat
per la gent del nostre grup que hem d’entrat a l’Ajuntament i desitjo poder comptar amb tots ells a l’hora de
prendre decisions importants pel poble, ells són en gran part responsables de com han anat els resultats
electorals i jo els estaré eternament agraït per l’experiència personal que he passat i que estic passant.
Voldria fer un agraïment personal a la meva família, a les meves germanes, per fer-me costat a l’hora de
prendre aquesta decisió. Als meus pares, perquè jo sóc com sóc i sóc aquí perquè els meus pares m’han
ensenyat uns valors. Voldria tindre un record pel meu pare, és ell que em donava consells que encara ara
utilitzo i que segur que allí on estigui estarà molt satisfet de com ens van les coses a la família.
Espero poder transmetre aquests mateixos valors als meus fills que són el que més m’estimo amb aquesta
vida.
I a l’Anna, la meva esposa, si jo he pogut estar implicat amb l’àmbit associatiu del poble tots aquests anys es
per que al meu costat hi tenía a l’Anna, fent-me costat en els moments difícils, sempre ajudant-me a tocar de
peus a terra, ella no em perdonarà haver-ho dit avui i aquí, però necessito dir-ho, Gràcies Anna.
Les sensacions que hem passat des de el dia 22 a la nit fins a la data d’avui són difícils d’explicar. Quant et
truca gent gran, donant-se les gràcies per la manera que ho hem fet tot, i s’emocionen per telèfon, no pots més
que compartir aquestes emocions. Les emocions que ens han fet sentir tota aquesta gent gran, fa que quedi
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sobradament compensat tot l’esforç que hem fet tot el nostre grup aquests dies.
El Senyor Miquel ens va dir al miting: si arribeu a governar, governeu per tothom i així ningú us podrà recriminar
res, Nosaltres no entenem una altra manera de fer que aquesta, el governar per a tothom i sempre vetllar pels
drets de la gran majoria.
Decisions bones per a tothom no existeixen, prendrem les decisions que beneficiïn a les majories, intentarem
consensuar sempre que es pugui amb el poble i amb els grups polítics de l’ajuntament les decisions importants.
Desitja que els grups de l’oposició facin una feina coherent i seriosa com l’hem fet nosaltres aquests anys. I que
quant ens hagin de criticar que se’ns critiqui, però quan se’ns hagi de fer costat que ho facin. Que quan els
demarem alguna mena de suport que ho valorin bé i que pel bé del nostre poble que tots ens facin costat.
Voldria demanar a la gent paciència i que se’ns jutgi dintre de 4 anys, no abans.
Només desitjo estar a l’alçada de les circumstàncies, no sé com estarà el nostre poble d’aquí a 4 anys, no sé si
l’agradarà a la gent el que haurem fet, però si que sé que el temps ens ficarà a cadascú al seu lloc, als que hi
entren a l’Ajuntament i, però també als que hi surten. Si que us puc garantir una cosa, molt treball, coherència i
serietat. “
3.- Entrega d’insignes de l’escut municipal als nous regidors.
Acte seguit l’Alcalde-President fa entrega de les insignes de l’escut municipal als nous regidors següents:
NOM
SR. SANTIAGO SANTAMARIA MAS
SRA. EDURNE LAURENZ BAGUÉ
SR. AGUSTÍ CABASES SAZ
SRA. MONTSERRAT CLARISÓ VILASECA

Llista Electoral
Convergència I Unió
Convergència I Unió
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

4.- Intervencions de tots els grups municipals.
a) Per la llista electoral del Partit Popular.
Pren la paraula el Sr. Simeó Abad Moliné, del Partit Popular, que dona l’enhorabona al nou Alcalde, el desitja
molta sort en els serveis que ha de donar al poble i manifesta que entre tots em de tirar el poble endavant.
Afegeix que sempre ha dit i pensat el mateix, les qüestions de Madrid i Barcelona són una cosa, però per les
coses del poble hem d’anar tots units. Per aixó desitja al nou equip de govern molta sort pels propers quatre
anys.
Igualment vol recordar al Sr. Gerard Serra pels 16 anys que ha estat d’Alcalde, durant tot aquests temps s’han
fet coses bones i d’altres dolentes, ja que tot és millorable, però vol agrair a ell i als regidors que l’han
acompanyat aquests 16 anys de serveis al poble.
b) Per la llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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Pren la paraula la Sra. Marina Forcada Escarp, del Partit dels Socialistes de Catalunya, que manifesta el
següent:
“En primer lloc agrair la presència a tots vosaltres –públic assistent- a aquest acte i felicitar al nou Alcalde de la
Vila d’Alcarràs, Sr. Miquel Serra, investit amb el suport del nostre grup municipal.
Aquests fet, i després de 16 anys, ens dona la possibilitat de tornar a formar part del govern municipal i aquests
és un repte que acceptem amb alegria i satisfacció.
Esperem i desitgem treballar per ajudar a avançar i progressar al nostre municipi i des d’ara ens posem a
disposició dels veïns i veïnes, de totes les entitats i agrupacions, per tal d’iniciar un camí que vol comptar amb
tots i totes per tirar endavant, convençuts com estem que, només des de la col.laboració i la complicitat entre el
poble i el govern municipal, serem capaços de fer front als reptes que segur haurem d’afrontar.
Gràcies novament a tots els assistents.
Felicitats Miquel. Bona Feina.”.
c) Per la llista electoral del Convergència i Unió.
Pren la paraula el Sr. Gerard Serra Martínez, del Convergència i Unió, que felicita al nou Alcalde i manifesta
sincerament que creu que serà un bon Alcalde, perquè els valors que ha rebut de la seva família l’ajudaran per
estar al cap devant del poble.
Afegeix que felicita també al poble de tot cor pel recolzament que l’ha donat a la seva llista que ha estat la
guanyadora, però respecta la seva decisió en quant amb els resultats ara han volgut un nou Alcalde.
Felicita a E.R.C., ja que després de 28 anys tornaràn a governar el poble, era una època en la que s’estrenava
democràcia amb unes grans persones al cap davant i ara E.R.C. torna.
Manifesta que coincideix amb el nou Alcalde en l’estima a Catalunya i al nostre poble.
Que en el nou Ajuntament està segur que tindran algunes divergències, però també que estaran d’acord en
moltes més coses, que la seva voluntat és de fer una oposició constructiva i que considera que les veritats són
sempre relatives, per això creu que s’ha de treballar en comú, i que així l’ha decidit el poble, per aixó intentaran
estar a la vostra vora.
A nivell personal li fa molta il.lusió que el nou Alcalde sigui el Sr. Miquel Serra, perquè té vincles familiars, i
perquè coneixent a la família de “Cal Botiguer” sap que són gent treballadora i arrelada a la terra, per això sap
que serà un bón Alcalde.
Finalment s’adreça a tots els regidors i la gent que l’ha fet costat els darrers 16 anys, manifestant que ha estat
un plaer compartir amb ells tots aquests anys.

5.- Acomiadament i aixecament de la sessió.
Seguidament l’Alcalde-President reitera l’agraïment a tothom, a tots els caps de llista, als partits que l’han donat
suport i al poble per la confiança donada, confia de veritat poder lluitar davant de totes les administracions per
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poder deixar per sobre de tot al nostre poble.
Seguidament dóna per finalitzada la sessió i l’aixeca a les 13’30 h de la data i al lloc indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 a 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent, i amb el vist-iplau del Sr. Alcalde, a Alcarràs, onze de juny de dos mil onze.

El Secretari.
Vist i Plau.
L'Alcalde.

