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ACTA NÚM. 05/2015
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ESPECIAL DE CESSAMENT DEL PLE CELEBRADA EL DIA 10 DE JUNY
DE 2015.

Data: 10 de juny de 2015.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 19:25 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-u d’abril de dos mil quinze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el Ple
de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Badia (ERC).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU) i del Sr. Simeó Abad i
Moliné (PP).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Amb la finalitat de donar compliment a l’establert a l’art. 36.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, als sols efectes d’aprovar l’acta de la darrera sessió celebrada, es celebra sessió especial, prèvia
convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent
ORDRE DEL DIA:
ÚNIC.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit els esborranys corresponents a les actes del Ple de la Corporació Municipal següents:
1.- Sessió ordinària del dia 18/02/2015.
2.- Sessió extraordinària del dia 21/04/2015.
3.- Sessió extraordinària del dia 27/04/2015.
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4.- Sessió extraordinària i urgent del dia 14/05/2015.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna
observació a formular.
No formulant-se observacions i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors
que formen el Ple, resta aprovada per unanimitat.
L’Alcalde manifesta dona la paraula als regidors que han estat durant aquests darrers quatre anys al consistori
municipal.
1.- Pren la paraula el regidor Sr. Gerard Serra, que en nom del seu grup, vol en primer lloc felicitar als nous regidors i
regidores que el proper dissabte hi prendran possessió dels seus càrrecs. Felicita igualment al partit d’Esquerra
Republicana de Catalunya per haver guanyat les eleccions celebrades el passat dia 13 de juny, que han estats
escollits pel poble, ens agradi o no, es la voluntat democràtica del poble.
Afegeix que acaba una etapa de 20 anys, 16 al govern municipal i 4 a l’oposició, i per això vol donar les gràcies a la
confiança que l’han depositat els alcarrassins i alcarrassines, manifesta que ha aprés moltes coses, que l’ha canviat
molt la vida, els fills, la família, però sobre tot vol dir que no guarda rancor de cap mena, solament vol treure les
coses positives que ha viscut, vol agrair als que han estat companys durant els darrers quatre anys i també als que
l’han acompanyat en els altres setze anys de govern, els considera a tots bones persones sobre tot, grans persones
amb voluntat de servir al poble, es queda amb les relacions humanes amb aquests regidors, treballant per
l’ajuntament amb moments que han estat molt emocionants, i per això el vol agrair de tot cor.
2.- Pren la paraula la regidora Sra. Marina Forcada, que manifesta que, com ha dit el Gerard, ha passat 12 anys a
l’ajuntament, amb l’Alex vuit anys, i sent com una rialla quan pensa que han estat com a 200 plens celebrats, 8 a
l’oposició aprenent molt, possibilitant pensar molt amb les alternatives de propostes a presentar al govern. afegeix
que als que han d’entrat de nou les demana que facin el mateix, vol felicitar al nou equip de govern d’ERC, i pensa
que ha gaudit molt. Reconeix als nous regidors que hagin estat valents per estar en unes llistes electorals i els
anuncia que tindran una experiència molt bonica. Gracies a l’equip de govern, els desitja que treballin tant pel poble
com aquests darrers quatre anys. Dona les gracies per tots aquets anys es guarda les relacions que ha tingut amb
els regidors, ja que l’enfrontament polític acaba a l’ajuntament i continua la vida al carrer, espera que quan els trobi
es pugui abraçar i recordar aquests moments ja que la relació que ha tingut durant aquests anys ha estat mol
especial.
Finament diu que resta a disposició per ajudar al nou ajuntament, tant ella com l’Alex, des de qualsevol institució de
la que formin part, ja que si t’estimes al teu poble es continua treballant per ell des d’on sigui.
3.- Pren la paraula el regidor Sr. Alex Planes, que manifesta que vol donar les gracies als que les han donat suport
els darrers quatre anys, anys que l’han enriquit molt al poder tirar endavant els projectes en benefici del poble, fa
anys que està treballant en moltes institucions i entitats i poc a poc et vas introduint en aquests món, la Marina ha
estat la seva mestra en els darrers anys i per això se’l vol agrair públicament. Un dia arriba la idea de presentar-te
com a regidor i t’emociona fer projectes i veus que la gent t’ho agraeix, en definitiva ha estat com fer un màster. Es
una barreja de tot. Vol agrair a les associacions culturals, socials i esportives que l’han donat suport i l’han ajudat i
els vol fer una agraïment des d’aquí. Afegeix que continuarà treballant pel poble, per millorar la qualitat de vida i el
sentit comú. Creu que el balanç ha estat positiu. Finalment agraeix a l’equip de govern, manifesta que continuaran
mantenint la relació perquè seran persones igual com eren abans de d’entrar. Desitja bona sort als nous regidors que
continuaran sent bones persones com les actuals.
4.- La regidora Sra. Montse Clarisó, manifesta es reitera en tot el que han manifestat els seus companys,
personalment vol donar les gracies a tot el poble, per al que ha treballat i desenvolupat projectes durant quatre anys,
gracies per la bona convivència amb la Marina, amb l’Alex, amb tots plegats, ja que durant aquests 4 anys ha viscut
moments molt intensos en la seva vida personal que no oblidarà mai. Gracies a tots.
5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona les gracies a tots els portaveus, al Gerard per reconèixer la seva tasca d’estar a
l’oposició, creu que s’aprèn discrepant i fins i tot sense que et facin cas moltes vegades. Ara dona li dona les gracies
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per la feina feta a l’oposició, també al Simeó per els seus ajuts en les feines relacionades amb l’agricultura des de les
seves representacions i especialment a l’Alex i a la Marina, els han dit que la majoria absoluta serà diferent, però
creu que no variarà res del que ha passat aquests darrers 4 anys amb el pacte que van tenir per poder accedir al
govern, ja que en totes les juntes de govern viscudes mai han sortit comentaris diferents dels dos grups municipals.
La base creu que ha estat que quan es d’entre es sent orgull d’estar al govern de l’ajuntament del teu poble i això ha
estat comú per a tots. Reconeix que no ha estat mai a l’oposició, abans estava al darrera donant suport a la Marina i
al Jaume que són els que estaven de regidors, però creu que es molt gratificant i n’aprens molt com a persona. En
aquests darrers quatre anys s’ha format i ha guanyat en qualitat personal i amb els companys de l’equip de govern
han coincidit en les idees de poble, i això ha estat un honor.
Finalment desitja que els propers 4 anys es treballi igual, en fer un projecte de poble que beneficiarà a la nostra
comunitat, amb honestedat i transparència. Felicita als que marxen i als nous que entraran properament, moltes
gracies a tots.
I no havent més assumpte que tractar l’Alcalde dóna per aixeca la sessió a l’hora indicada a l’encapçalament.
De l’acta anteriorment transcrita, com a Secretari, en dono fe amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 10 de juny de 2015.
EL SECRETARI.
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Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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