Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 18/06/2019
HASH: 3029cc6784170bc07c62cd83bc0200bb

A

1

SESSIÓ NÚM. 08/2019.
ESBORRANY DE L’ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.

TÍTOL: Acta de la sessió especial de constitució nou Ajuntament celebrada el dia 15 de juny de 2019.
CLASSIFICACIÓ: Constitució.
COMISSIÓ: Ple.
DATA: 2019
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 15 de juny de 2019, va adoptar els acords del text
literal següent:
"SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNY DE 2019.

INICI DE LA SESSIÓ
Iniciada la sessió amb la presentació de l’Alcalde en funcions Sr. Miquel Serra Godia, manifestant:
Bon dia a tothom.
Essent les 12:00 h. del dia 15 de juny de 2019.
Reunits a la sala de sessions de la Casa Consistorial de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, el Sr, Miquel Serra
Godiam com Alcalde en funcions de l’Ajuntament dona inici a la sessió especial de constitució de l’Ajuntament de la
Vila d’Alcarràs conseqüència de les eleccions locals celebrades el dia 26 de maig de 2019. Seguidament el
Secretari municipal inicia les actuacions per desenvolupar la sessió.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
1 r.- INICI DE LA SESSIÓ. COMPROVACIÓ DE QUÒRUM.
El Secretari manifesta que donant compliment al mandat Constitucional desenvolupat per l’article 195 i següents de
la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l’establert a l’Ordre PRE/114/2019, de 6 de juny i la resta de normativa
d’aplicació, per ministeri de llei, prèvia convocatòria efectuada seguint el costum local, els Regidors Electes de les
Eleccions Locals convocades per Reial Decret núm. 206, del primer d’abril de 2019, celebrades el passat dia 26 de
maig de 2019. Regidors electes que han estat proclamats per la Junta Electoral de Zona el dia 29 de maig de 2019,
següents:
LLISTA ELECTORAL / NOM DEL REGIDOR ELECTE

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).
SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
SEMPRE ALCARRÀS (SA)
SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS.
SRA. MARIA DOLORS GÒDIA SERRA
SR. JOSÉ FEDERICO SISCART ARBONÉS

Codi Validació: 562CLCQX2TM4T3954NSHJQJC3 | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 9

Manel Ezquerra Tomàs (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 18/06/2019
HASH: bdb0cdf2f82149947bd296512610761c

Data: 15 de juny de 2019.
Horari: Inici a les 12:00 h i acabament a les 13:00 h.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
SR. SANTI PELEGRÍ CORTIJO
SRA. LAIA SISÓ SANJUAN
SR. SANTI RIBES DOLCET
SRA. MARTA MORRERES GÒDIA
SR. JORDI CASTANY CAMÍ
JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
SR. JORDI JANÉS GIRÓS
SRA. ESTER IBARS VITORES
SR. GERARD COMPANYS PUJOL
SR. AGUSTÍ CAMARASA PELEGRÍ
Els regidors assistents, que són la totalitat dels electes, superen la majoria absoluta legalment requerida i per la qual
cosa, amb quòrum suficient, es constitueixen a l'objecte de celebrar la sessió pública especial de constitució de
l'Ajuntament de la Vila d’Alcarràs.
Per això es declarada oberta la sessió i es procedeix a donar continuïtat a l’ordre del dia.
2 r.- 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:

Els membres de la Mesa d’Edat passen a ocupar el lloc destinat a la presidència.
Seguidament el Sr. President, a la vista de les actuacions preliminars, declara constituïda la Mesa d'Edat. Disposant
que el Secretari continuï amb la resta d’assumptes de l'ordre del dia.
3.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS I DECLARACIÓ DE BÉNS I INTERESSOS.
En virtut de l'establert a l'art. 195 de la Llei Orgànica 5/95, i art. 37 del ROF, disposen els articles 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 163 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 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 el Secretari fa entrega a la Mesa del Registre de les credencials i les declaracions d’interessos i
patrimoni per la seva comprovació.
Comprovades les credencials, el Sr. President 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.
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- President, regidor electe de major edat, el SR. AGUSTÍ CAMARASA PELEGRÍ.
- Vocal, regidor electe de menor edat, el SR. GERARD COMPANYS i PUJOL.
- Secretari, el de la Corporació SR. PERE BIEDMA i AGÜERA.

A

3

Fent-se constar pel President que no s’efectua cap mena de manifestació per part dels regidors, per la qual cosa
tots els regidors poden prendre possessió dels seus càrrecs.
El President, comprovades les credencials i el registre de declaracions d’interessos i d'incompatibilitat, disposa que
el Secretari continuï amb la resta d’assumptes de l'ordre del dia.
4.- 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 707/1979, 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, i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 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 DE L’AJUNTAMENT DE LA VILA D’ALCARRÀS 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
LLISTA ELECTORAL / NOM DEL REGIDOR ELECTE

Resposta

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).
SI PROMET

SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC AM)

PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SR. JORDI CASTANY CAMÍ
Afegint que per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SANTI RIBES DOLCET

Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SRA. LAIA SISÓ SANJUAN
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
SR. SANTI PELEGRÍ CORTIJO
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SR. GERARD COMPANYS PUJOL
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SR. AGUSTÍ CAMARASA PELEGRÍ
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
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Afegint que per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SRA. MARTA MORRERES GÒDIA
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JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET

SR. JORDI JANÉS GIRÓS
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SRA. ESTER IBARS VITORES
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
SEMPRE ALCARRÀS (SA)
SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS.

SI PROMET

PER IMPERATIU LEGAL SI PROMET
SRA. MARIA DOLORS GÒDIA SERRA
Afegint que Per expressió democràtica de la voluntat de la ciutadana, manifesto el ferm compromís en els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure,
socialment justa, econòmicament pròspera i políticament equilibrada. Visca Catalunya.
SI PROMET
SR. JOSEP SISCART ARBONÉS
El Secretari dona fe que els regidors electes han procedit al jurament o promesa d’acatament a la constitució.
Es fa constar pel secretari igualment que les manifestacions polítiques realitzades, en punt i apart, per alguns
regidors, s’entenen com a exposició dels programes d’uns partits polítics legalment establerts que han participat en
les eleccions dins del marc de la legalitat vigent. Conforme amb les sentències del Tribunal Constitucional següents:
STC 119/1990, de 21 de juny, i STC 74/1991, de 8 d’abril, s’entenen com a prevalença dels drets fonamentals, i entre
ells el de l’art. 23.2 de la Constitució i la interpretació de la llei d’acord amb aquest. A més es pronuncia literalment la
fórmula prevista legalment manifestant acatament a la constitució.
Seguidament el Sr. President de la Mesa d’edat fa constar que s’ha efectuat el jurament o promesa d’acatament de
la constitució i declara que els regidors electes han adquirit plena possessió dels seus càrrecs. Ordenant al Secretari
continuar amb el següent punt de l'ordre del dia de constitució de la Corporació.
5.- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.

LLISTA ELECTORAL / NOM DEL REGIDOR ELECTE
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).
SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
SEMPRE ALCARRÀS (SA)
SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS.
SRA. MARIA DOLORS GÒDIA SERRA
SR. JOSÉ FEDERICO SISCART ARBONÉS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
SR. SANTI PELEGRÍ CORTIJO
SRA. LAIA SISÓ SANJUAN
SANTI RIBES DOLCET
SRA. MARTA MORRERES GÒDIA
SR. JORDI CASTANY CAMÍ
JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
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Havent adquirit els regidors electes plena possessió dels seus càrrecs la Mesa ha de declarar constituïda la
Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors, que superen la majoria absoluta, i que restarà integrada pels
regidors següents:
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SR. JORDI JANÉS GIRÓS
SRA. ESTER IBARS VITORES
SR. GERARD COMPANYS PUJOL
SR. AGUSTÍ CAMARASA PELEGRÍ
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, per ordre del Sr. President, es passa al següent punt de l'ordre del dia.
6.- 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 o Alcaldessa en la forma següent:
1.- Poden ésser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes.
2.- Si algú d'ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors i regidores 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 29 de maig de
2019, es fa constar que el resultat oficial és el següent:
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

d’electors censats
de votants
de vots a les candidatures
de vots vàlids
de vots nuls
de vots en blanc

5.447
3.489
3.430
3.473
16
43

Llista electoral

Vots

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
SEMPRE ALCARRÀS (SA)
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).

Regidors
electes

1.173

5

998
712
297

4
3
1

Per la qual cosa es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que encapçalen les corresponents llistes
electorals que seguidament es relacionen:
LLISTA ELECTORAL / NOM DEL CAP DE LLISTA
Per la llista: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).
SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
Per la llista: SEMPRE ALCARRÀS (SA)
SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS.
Per la llista ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
SR. SANTI PELEGRÍ CORTIJO
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Dels quals el nombre de vots i regidors electes obtinguts per cada candidatura són els següents:
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Per la llista: JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
SR. JORDI JANÉS GIRÓS
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:

NOMBRE DE REGIDORS AMB DRET A VOT.
NOMBRE DE VOTS EFECTUATS.
ABSTENCIONS.
NOMBRE DE VOTS EN BLANC
NOMBRE DE VOTS NULS
NOMBRE DE VOTS A CANDIDATURES:
VOTS PER CANDIDATURES
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CANDIDATURA DE PROGRÉS (PSC - CP).
SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
SEMPRE ALCARRÀS (SA)
SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC - AM)
SR. SANTI PELEGRÍ CORTIJO
JUNTS PER ALCARRÀS (JXCAT -JUNTS)
SR. JORDI JANÉS GIRÓS

13
13
0
0
0
13
VOTS.
0
8
5
0

Vist l’escrutini realitzat el Sr. President de la Mesa proclama com ALCALDE ELECTE de l’Ajuntament de la Vila
d’Alcarràs al candidat SR. MANEL EZQUERRA TOMAS, de la llista electoral de SEMPRE ALCARRÀS, per haver
obtingut la majoria absoluta dels vots.

7.- 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 i a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya per a adquirir la plena condició del càrrec,
Seguidament pren la paraula al Sr. Alcalde electe SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS que manifesta:
“PROMETO, 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”.
El Secretari dona fe que l’Alcalde electe ha procedit al jurament o promesa d’acatament a la Constitució.
Es fa constar pel secretari igualment que les manifestacions polítiques realitzades, en punt i apart, per alguns
regidors, s’entenen com a exposició dels programes d’uns partits polítics legalment establerts que han participat en
les eleccions dins del marc de la legalitat vigent. Conforme amb les sentències del Tribunal Constitucional següents:
STC 119/1990, de 21 de juny, i STC 74/1991, de 8 d’abril, s’entenen com a prevalença dels drets fonamentals, i entre
ells el de l’art. 23.2 de la Constitució i la interpretació de la llei d’acord amb aquest. A més es pronuncia literalment la
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Passant-se al següent punt de l’Ordre del dia.
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fórmula prevista legalment manifestant acatament a la constitució.
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. MANEL EZQUERRA TOMÀS”
Seguidament es realitzen els actes de tancament següents
7.- ACTES DE TANCAMENT:
1.- Acte formal de traspàs de poders.
Acomplert l’objecte de la convocatòria l’Alcalde sortint Sr. Miquel Serra i Godia fa entrega a l’Alcalde-President de la
Vila d’Alcarràs Ilustríssim Sr. Manel Ezquerra Tomàs, del bastó de l’Alcaldia, igualment es fa entrega de l’Acta
d’arqueig extraordinari dels fons municipals i dona compte de l’actualització de l’Inventari de Bens de l’Ajuntament
amb data 15 de juny de 2019. L’Alcalde cessant manifesa, en extracte, tot i que ERC ha estat la llista més votada,
legítimament el Sr. Manel Ezquerra Tomàs ha obtingut la majoria dels vots dels regidors per poder ocupar l’Alcaldia.
Li deixa un ajuntament menys endeutat, menys pressió fiscal i amb uns serveis socials i a les persones que ha deixat
un municipi més cohesionat, li desitja tota la sort del món en l’entrega del bastó. L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra Tomàs
agraeix les paraules i desig.
2.- Declaració de l’Alcalde-President.
Seguidament pren la paraula l’Il·lm. Sr. Manel Ezquerra Tomàs, Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila
d’Alcarràs que realitza el següent discurs d’investidura, manifestant:
Desitja bon dia als assistents i als que veuen la sessió per televisió ja que es transmet en directe, a tots ells els
agraeix la seva presència.
-En primer lloc donar felicitats a tots els regidors i regidores que avui preneu possessió del càrrec, tant els que
estaran al govern com a l'oposició. Segur que de les aportacions i de les propostes de tots sortiran les millors
decisions pel poble. La lectura dels resultats ens diu que haurem de buscar consensos, sobretot en els temes que
ens uneixen. I sobretot, sobretot, escoltar totes les demandes de la ciutadania i saber buscar les millors solucions als
problemes. I si aquestes demandes no costen diners, que també n’hi ha, hem de mirar d'atendre-les entre tots els
regidors i regidores. La base dels encerts estarà en formar un bon equip.

Moltes gràcies a totes les persones que heu format aquest gran grup humà i molt agraïts a tots els votants que
ho haveu fet possible.
Un agraïment també, a l'altre grup municipal de Junts x Alcarràs que amb aquest pacte de govern hem fet possible
aquesta majoria absoluta de regidors. La lectura dels resultats del passat 26 de juny ens ha fet entendre que el
poble demanava aquesta alternança que per altra banda és natural en democràcia.
Per altra banda, un agraïment molt especial a la meua família, a la Núria i als meus fills i la meua mare per atendre i
suportar les meves absències dedicades a l'Ajuntament. Un agraïment que vull fer extensiu a les famílies de tots els
regidors i regidores perquè el suport de la família és imprescindible.
Sento un gran honor de prendre la responsabilitat de ser Alcalde del meu poble. Un poble el qual he viscut amb total
intensitat des de que tinc ús de raó. Arribar a aquesta responsabilitat et dóna unes sensacions indescriptibles. Com
alcalde i com a regidor faré tot el que estigui al meu abast per aconseguir el millor per Alcarràs.
Alcarràs és un poble viu, amb iniciativa i amb molta implicació per part de tot el teixit associatiu i des de l'Ajuntament
intentarem atendre totes les propostes que la ciutadania ens faci arribar per tal de buscar aquest interés general que
com servidors públics estem obligats a desenvolupar en la seva màxima expressió.
Volem servir a tots els veïns i veïnes del poble. El full de ruta de les nostres polítiques, tal com ja ens han marcat en

Codi Validació: 562CLCQX2TM4T3954NSHJQJC3 | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 9

Després, vol agrair el suport de tot el grup de sempre Alcarràs amb la tasca portada a terme. Una tasca basada a
aconseguir l'essència dels autèntics ajuntaments de poble. On la prioritat sigui, per damunt de tot, buscar sempre
l'interés general.
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els nostres programes, volem que l'escriguin tots els veïns i veïnes d'Alcarràs. Ells han de ser els protagonistes.
Gràcies a tothom i Visca Alcarràs.
3.- Entrega d’insignes de l’escut municipal als nous regidors.
Acte seguit l’Alcalde-President fa entrega de la insígnia municipal als regidors que formen part de l’ajuntament per
primera vegada, següents:
SRA. GEMMA ESCAR PARÍS
SR. JOSÉ FEDERICO SISCART ARBONÉS
SR. SANTI RIBES DOLCET
SRA. MARTA MORRERES GÒDIA
SR. JORDI CASTANY CAMÍ
SR. AGUSTÍ CAMARASA PELEGRÍ
4.- Intervencions de tots els grups municipals.
Seguidament l’Alcalde-President dona la paraula als regidors caps de llista que efectuen les declaracions, en
extracte, següents:
1.- Es dona la paraula al cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya Senyora Gema Escar Paris. Manifesta
que desitja bon dia a tothom, dona les gràcies als assistents, als donat el vot de confiança, afegeix que treballarà
pel poble i en clau de poble, com va dir al programa electoral, estarà a la seva disposició de tothom per treballar per
aconseguir que els veïns estiguin satisfets possibles amb nosaltres. Gràcies.

3.- Es dona la paraula al cap de llista d’Esquerra Republicana de Catalunya senyor Santi Pelegrí Cortijo, que saluda
desitjant Bon dia i manifesta que abans que res agrair la companyia que tenim avui de familiars, companys i
companyes. L’enhorabona als dos grups polítics que heu arribat a acords i complir el vostre principal objectiu: ocupar
la cadira de l’alcaldia. Personalment i des del grup d’Esquerra el nostre principal objectiu sempre ha estat i seguirà
sent, per davant de tot, el poble, tal i com us hem demostrat en les diferents trobades que hem tingut durant aquests
dies. Per tant en aquests propers anys treballarem intensament al costat dels veïns i veïnes d’Alcarràs, com sempre
hem fet, perquè les ambicions de poder no facin mermar la bona convivència, qualitat de vida i prosperitat en la que
ha esdevingut Alcarràs durant aquests 8 anys de govern d’Esquerra. Insistir en que serem crítics però de manera
constructiva, qüestionarem cadascuna de les accions de govern i vetllarem perquè aquestes siguin per un bé comú i
no per clientelisme polític. No permetrem que Alcarràs en surti perjudicat d’aquest pacte de la “cadira”. Per tot això,
també voldria llegir, compartir i que així constés en acta d’aquest Ple, el comunicat que hem emès a tots i totes els
veïns i veïnes, per explicar tots els esforços esmerçats i tota la nostra enèrgica voluntat per arribar a un acord de
govern municipal estable, amb garanties i amb visió de poble. Passo a llegir el comunicat: Estimats veïns i veïnes,
Des de el grup d’Esquerra d’Alcarràs us volem agrair la confiança dipositada en les passades eleccions municipals
del dia 26 de Maig. El nostre grup va ser el guanyador amb regidors i vots i per tant amb la legitimitat de governar el
nostre municipi. La situació no era prou favorable per governar amb majoria, s’havia de buscar acords de govern per
tal de poder tenir un govern estable, dur a terme el nostre model de poble i continuar treballant pels projectes ja
engegats sempre pensant en millorar la vida de tots els alcarrassins i alcarrassines. Amb això es va engegar rondes
de contactes i reunions amb tots el grups polítics amb representació municipal: Junts per Alcarràs, Sempre Alcarràs i
PSC Alcarràs. La nostra voluntat a les trobades amb els grups municipals ha estat parlar del projecte de poble per tal
de buscar acords per aconseguir una estabilitat de govern municipal pels propers 4 anys. En els primers contactes
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2.- Es dona la paraula al cap de llista de Junts per Alcarràs senyor Jordi Janés Girós. Manifesta que dona el gon dia
a tothom, agraeix l’assistència a l’acte de constitució del nou ajuntament, aquest cop formaran part de l’equip de
govern, després d’haver passat per l’oposició, per això vol dir als regidors que ara hi seran a l’oposició, especialment
als nous, que tindran amb ells aquell respecte que ha de tenir tots els regidors, tant sigon al govern com de
l’oposció, aquesta feina es poc vista, dura i reconfortant, això ells l’apreciaran molt. Creu que hi ha projectes de
poble que són comuns i el tindran a la taula per debatre i perquè hem vingut a servir poble i així el volen fer. Des de
el seu grup vol donar les igracies a tothom i dir que ara els tocarà fer aquesta feina que han promès en els
programes electorals. Donant moltes gràcies a tothom.
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Junts per Alcarràs i Sempre Alcarràs van demanar els 4 anys d’alcaldia anteposant-ho al projecte de poble. La nostra
principal intenció ha estat, és i serà posar primer sobre la taula el model de poble i consensuar programes per
seguir amb els ja engegats, dur a terme les propostes polítiques i finalment arribar a l’acord de l’alcaldia. Amb la
insistència de treballar els programes electorals i havent poc diàleg en idees comunes vam provocar una altra
trobada per tal de treballar, parlar a fons i trobar sinèrgies amb les propostes polítiques. Finalment, amb la tercera
trobada es va arribar a acords de programa i en la que també vam poder evidenciar que amb Sempre Alcarràs era
amb el grup que teníem més desavinences de programa i idea de poble, sobretot en els àmbits: social, joventut,
festes i seguretat, i unes polítiques més conservadores aportant una visió de poble que no és adient a la realitat
actual. Amb Junts per Alcarràs vam tenir la percepció que coincidíem més amb les propostes de programa i amb
manera de gestionar el municipi, fins al punt d’ arribar a la proposta d’acord d’alcaldia de 2 anys i 2 anys i gestionar
conjuntament les regidories. Per acabar de definir l’acord i amb la intenció de tornar a reunirnos, ens hem trobat
amb el pacte ja signat entre Junts per Alcarràs i Sempre Alcarràs. Des del grup d’Esquerra republicana Alcarràs
volem deixar clar que hem fet mans i mànigues per tal d’arribar a acords pensant amb l’estabilitat del poble i el seu
futur. Treballarem de forma constructiva i controlant exhaustivament totes les accions de govern vetllant perquè no
es malmeti la feina feta anteriorment en tots els àmbits, però sobretot en l’econòmic, social, juvenil i cultural.
Seguirem estant al costat de tots el veïns i veïnes del nostre poble pel que convingui.
Creiem fermament en un poble: sostenible, dinàmic, capdavanter, integrador i compromès. La honestedat és un
valor bàsic per nosaltres sempre pensant amb el poble i la seva gent. “No et preguntis que pot fer el teu poble per
tu, pregunta’t que pots fer tu pel teu poble”.
5.- Acomiadament i aixecament de la sessió.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra Tomàs agraeix la presència i al poble la seva confiança.
Seguidament dóna per finalitzada la sessió i l’aixeca a les 13’00 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 vistiplau del Sr.
Alcalde, a Alcarràs, quinze de juny de dos mil dinou.
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'Alcalde.
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El Secretari.

