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Exp. Gen: 2015/838 1 
02.03.37 2 

 3 
 4 
ACTA NÚM.: PLE 2015/7 DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 DE  CONSTITUCIÓ DE 5 
L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ DE L’ALCALDE.  6 
 7 
A la vila de Llagostera, quan són les dotze del migdia del dia tretze de juny de dos mil quinze, 8 
es reuneixen a la Sala de Plens d’aquest Ajuntament, de conformitat amb l’article 195 de la Llei 9 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), en concordança amb 10 
l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 11 
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF), i amb els articles 8 a 21 del 12 
ROM, els regidors/es que el dia 27 de maig de 2015 van ser proclamats/des electes per la 13 
Junta Electoral de Zona de Girona com a conseqüència dels resultats de les eleccions del dia 14 
24 de maig de 2015 (convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es 15 
convoquen eleccions locals i a les assemblees de Ceuta i Melilla per al 24 de maig de 2014 16 
(BOE núm. 77, de 31 de març)), i que es relacionen tot seguit, constituint la totalitat dels 17 
regidors/es electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública 18 
extraordinària de constitució de l’Ajuntament, assistits/des pel secretari de la Corporació, que 19 
dono fe de l’acte i hi assisteixo amb la documentació a què es refereix l’article 36.2 del ROF 20 
(l’inventari de béns de la Corporació i l’acta d’arqueig amb les existències de la Corporació), la 21 
qual quedarà a disposició del nou Ajuntament que es constituirà. 22 
 23 
Els regidors/electes presents són: 24 
 25 
Regidors/es Candidatura 

Sr. Fermí Santamaria  Molero CiU 

Sr. Josep Aliu  Mundet CiU 

Sr. Sergi Miquel  Valentí CiU 

Sra. Montserrat Vilà  Añón CiU 

Sra. Pilar Aliu  Bou CiU 

Sr. Ramon Soler  Salvadó CiU 

Sr. Jesús Malagón  Granados CiU 

Sr. Xavier Vilella  Bayé CiU 

Sra. Anna Hereu  Masó CiU 

Sr. Antoni Navarro  Robledo ERC-AM 

Sr. Alexandre Puig  Mayol ERC-AM 

Sr. Joaquim Castelló  Boadas  ERC-AM 

Sr. David Parron Ojeda ALL-E 
 26 
Pren la paraula el secretari de la Corporació: Bon dia a tothom. Sóc el secretari de l’Ajuntament 27 
i us dono la benvinguda a l’acte institucional de constitució de l’Ajuntament de Llagostera amb 28 
motiu de les eleccions celebrades el dia 24 de maig passat. A partir d’aquest moment, sereu 29 
testimonis dels actes de constitució del nou consistori i de l’elecció de l’alcalde. 30 
 31 
En aquest sentit, d’acord amb els articles 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, 32 
del règim electoral general (LOREG), amb l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 33 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens 34 
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locals (ROF), i amb els articles 8 a 21 del ROM, el procediment de constitució de l’Ajuntament i 1 
d’elecció de l’alcalde implica realitzar les operacions següents: 2 
 3 

1) Constitució de la Mesa d’Edat, integrada pels regidors/es electes de major i menor 4 
edat, presents a l’acte, actuant com a secretari el qui ho és de la Corporació. 5 

2) Comprovació, per part de la Mesa d’Edat, de les credencials dels regidors i 6 
regidores, emeses per la Junta Electoral de Zona de Girona. 7 

3) Jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. 8 
4) Declaració de constitució de la Corporació. 9 
5) Elecció de l’alcalde. 10 
6) Jurament o promesa del càrrec d’alcalde i presa de possessió. 11 

 12 

1. Constitució de la Mesa d’edat. 13 
 14 
A la vista de tot això, el secretari demana que els regidors de major i menor edat presents a 15 
l’acte (el Sr. Joaquim Castelló Boadas i el Sr. Sergi Miquel  Valentí, respectivament) s’atansin a 16 
l’estrada amb l’objectiu de constituir la Mesa d’Edat. 17 
 18 
Després d’incorporar-s’hi fa avinent que, d’acord amb l’article 11 del ROM, el Sr. Joaquim 19 
Castelló  Boadas actuarà en qualitat de president de la Mesa d’Edat, el Sr. Sergi Miquel  20 
Valentí com a vocal, i ell mateix com a secretari. Conseqüentment, queda constituïda la Mesa 21 
d’Edat. 22 
 23 
Alhora, també deixa constància que, d’acord amb l’article 36 del Reial Decret 2568/1986, de 28 24 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 25 
entitats locals (ROF), es posa a disposició dels regidors i regidores electes l’inventari de béns 26 
de la Corporació i l’acta d’arqueig amb les existències de la Corporació. 27 
 28 
El Sr. Joaquim Castelló, actuant ja en qualitat de president,  indica: Bon dia a tothom. Declaro 29 
oberta la sessió de constitució de l’Ajuntament de Llagostera i cedeixo la paraula al secretari 30 
per a l’acreditació dels regidors i regidores. 31 
 32 
2. Comprovació de les credencials. 33 
 34 
El secretari fa avinent que l’Ajuntament ja disposa de les credencials de tots el regidors i 35 
regidores electes i que aquestes han estat confrontades amb el certificat expedit per la Junta 36 
Electoral de Zona de Girona. També declara conèixer la identitat de tots els regidors i regidores 37 
electes, per la qual cosa no és necessari que presentin el DNI. 38 
 39 
Afegeix que ha comprovat que tots els regidors i regidores electes han formulat les 40 
declaracions de béns patrimonials i de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol 41 
activitat que els proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics (com determina 42 
l’article 75.7 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 43 
l’article 163.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 44 
municipal i de règim local de Catalunya), motiu pel qual podran prendre possessió del seu 45 
càrrec.  46 
 47 
3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i le s regidores. 48 
 49 
Seguidament, el secretari demana als regidors i regidores electes que, a mesura que els vagi 50 
cridant per ordre alfabètic, ocupin el corresponent escó: 51 



 

3 
 

 1 
 Sra. Pilar Aliu  Bou      2 
 Sr. Josep Aliu  Mundet     3 
 Sra. Anna Hereu Masó 4 
 Sr. Jesús Malagón  Granados 5 
 Sr. Antoni Navarro  Robledo 6 

Sr. David Parron Ojeda 7 
 Sr. Alexandre Puig  Mayol 8 
 Sr. Fermí Santamaria  Molero 9 
 Sr. Ramon Soler  Salvadó 10 

Sra. Montserrat Vilà  Añón 11 
 Sr. Xavier Vilella  Bayé 12 
 13 
Deixa constància que, donat que els 13 regidors i regidores han acreditat la seva condició 14 
d’electes, existeix quòrum suficient (majoria absoluta) per celebrar la sessió de constitució de la 15 
Corporació. Per tant, cedeix la paraula al president. 16 
 17 
El Sr. president demana si existeix algun regidor o regidora afectat per alguna de les causes 18 
d’incompatibilitat previstes en els articles 178, 177.2 i 6 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de 19 
juny, del règim electoral general i l’altra legislació concordant, sobrevinguda amb posterioritat a 20 
la seva declaració i demana que ho manifesti en aquest moment. Cap dels electes manifesta 21 
res. 22 
 23 
A la vista que no hi ha cap regidor ni regidora afectat per causa d’incompatibilitat,  demana a 24 
tots els regidors i regidores electes que, a mesura que el secretari els anomeni, es posin 25 
dempeus per al jurament o promesa del càrrec. 26 
 27 
Tot seguit, el secretari deixa constància del seu informe, de data 9 de juny de 2015, que consta 28 
a l’expedient i que fou explicat als regidors/es electes en la reunió de dijous passat, i indica que 29 
procedirà a la lectura de la fórmula de jurament o promesa del càrrec, tal com determina l’article 30 
108.8 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG) i el Reial 31 
Decret 707/1979, de 5 d’abril, pel qual es determina la fórmula de jurament o promesa per a la 32 
presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.  33 
 34 
Així, llegeix la següent fórmula de jurament o promesa del càrrec de regidor/a: “Jureu o 35 
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de 36 
regidor/regidora de l’Ajuntament de Llagostera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la 37 
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?” 38 
 39 
Seguidament va anomenant els regidors i regidores electes (per ordre alfabètic), els quals 40 
responen el següent:  41 
 42 
 Sra. Pilar Aliu  Bou: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull manifestar 43 
que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou 44 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les 45 
eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i 46 
proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”. 47 
     48 
 Sr. Josep Aliu Mundet: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 49 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 50 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 51 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 52 
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poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 1 
SOBIRÀ”. 2 
     3 
 Sra. Anna Hereu  Masó: “Sí, ho prometo per imperatiu legal.  D’altra banda, vull 4 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 5 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 6 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 7 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 8 
SOBIRÀ”. 9 
 10 
 Sr. Jesús Malagón  Granados: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 11 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 12 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 13 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 14 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 15 
SOBIRÀ”. 16 
 17 
 Sr. Antoni Navarro Robledo: “Ho prometo, per imposició legal, i sense renunciar al 18 
legítim dret a l’autodeterminació de Catalunya”. 19 
 20 
 Sr. David Parron Ojeda: “Ho prometo, per imperatiu legal. D’altra banda, aprofito per 21 
anunciar que, per expressió de la voluntat ciutadana, resto a disposició del nou Parlament que 22 
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 23 
poble i per iniciar un nou procés constituent que ens porti a una República Catalana, lliure i 24 
sobirana”. 25 

 26 
 Sr. Alexandre Puig  Mayol: “Ho prometo, per imposició legal, i sense renunciar al legítim 27 
dret a l’autodeterminació de Catalunya”. 28 
 29 
 Sr. Fermí Santamaria  Molero: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 30 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 31 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 32 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 33 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 34 
SOBIRÀ”. 35 
 36 
 Sr. Ramon Soler  Salvadó: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 37 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 38 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 39 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 40 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 41 
SOBIRÀ”. 42 
 43 

Sra. Montserrat Vilà Añón: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 44 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 45 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 46 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 47 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 48 
SOBIRÀ”. 49 

 50 
 Sr. Xavier Vilella Bayé: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 51 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 52 
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disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 1 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 2 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 3 
SOBIRÀ”. 4 
 5 

Sr. Joaquim Castelló  Boadas: “Ho prometo, per imposició legal, i sense renunciar al 6 
legítim dret a l’autodeterminació de Catalunya”. 7 

 8 
Sr. Sergi Miquel Valentí: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 9 

manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 10 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 11 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 12 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 13 
SOBIRÀ”. 14 

 15 
4. Declaració de constitució de la Corporació. 16 
 17 
El Sr. president fa avinent que, amb el jurament o promesa del càrrec de tots els regidors i 18 
regidores presents, declara constituïda la Corporació. 19 
 20 
Seguidament, exposa que procediran a l’elecció de l’alcalde entre els membres de la 21 
Corporació que encapçalen les corresponents llistes. Cedeix la paraula al secretari. 22 
 23 
5. Elecció de l’alcalde. 24 
 25 
El secretari afirma que l’elecció de l’alcalde, d’acord amb l’article 15 del ROM, es realitzarà 26 
mitjançant el procediment de votació secreta mitjançant papereta dins un sobre, elecció on 27 
cada regidor o regidora dipositarà el seu vot en relació amb les candidatures que es presentin, 28 
en l’urna destinada a aquesta finalitat i serà elegit alcalde, de conformitat amb l’article 196 de la 29 
LOREG, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació i, en el seu defecte, 30 
el candidat que hagi obtingut més vots populars a les eleccions del 24 de maig de 2015. Poden 31 
ser candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes. 32 
 33 
El Sr. president demana als tres caps de llista si presenten candidatura a l’alcaldia.  34 
 35 

Sr. Fermí Santamaria  Molero (CiU):  “Sí, la presento”. 36 
Sr. Antoni Navarro  Robledo (ERC-AM):  “Sí, la presento”. 37 
Sr. David Parron Ojeda (ALL-E):   “No”. 38 

 39 
Així, el Sr. president proclama que els candidats a alcalde són: 40 
 41 

Sr. Fermí Santamaria  Molero: Llista electoral de CiU. 42 
Sr. Antoni Navarro  Robledo: Llista electoral d’ERC-AM. 43 

 44 
Tot seguit indica que es procedirà a la votació. Es diposita l’urna de votació a sobre la taula i es 45 
distribueixen, en un sobre, les 3 paperetes de votació als regidors i regidores (una per a cada 46 
candidatura i una per al vot en blanc). El secretari va cridant els regidors i regidores per a la 47 
votació. Cadascun dels 13 regidors i regidores diposita el seu vot a l’urna que s’ha instal·lat a la 48 
Mesa: 49 
 50 
 Sra. Pilar Aliu  Bou      51 
 Sr. Josep Aliu  Mundet     52 
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 Sra. Anna Hereu  Masó 1 
 Sr. Jesús Malagón  Granados 2 
 Sr. Antoni Navarro  Robledo 3 

Sr. David Parron Ojeda 4 
 Sr. Alexandre Puig  Mayol 5 
 Sr. Fermí Santamaria  Molero 6 
 Sr. Ramon Soler  Salvadó 7 

Sra. Montserrat Vilà  Añón 8 
 Sr. Xavier Vilella  Bayé 9 

Sr. Joaquim Castelló  Boadas 10 
Sr. Sergi Miquel  Valentí 11 

 12 
Efectuada la votació, la Mesa d’Edat procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és 13 
anunciat pel Sr. president, i és el següent: 14 
 15 

Vots emesos:         13 16 
Vots vàlids:         13 17 
Vots nuls:           0 18 
Vots en blanc:            1 19 
Vots de la candidatura del Sr. Fermí Santamaria  Molero (CiU):     9 20 
Vots de la candidatura del Sr. Antoni Navarro  Robledo (ERC-AM):    3  21 
 22 

El Sr. president indica que, a la vista dels resultats, i donat que la candidatura del Sr. Fermí 23 
Santamaria i Molero ha obtingut la majoria absoluta dels vots, queda proclamat alcalde electe 24 
d’aquest Ajuntament el Sr. Fermí Santamaria i Molero. 25 
 26 
Seguidament el assistents aplaudeixen. 27 
 28 
Després de posar-se dempeus, el Sr. president li demana: ”Sr. Fermí Santamaria i Molero, 29 
accepta el càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Llagostera?”, a la qual cosa respon: “Sí, 30 
l’accepto”. 31 
 32 
A continuació el Sr. president demana al secretari que doni lectura de la fórmula de promesa o 33 
jurament del càrrec d’alcalde. 34 
 35 
6. Jurament o promesa de l’alcalde i presa de posse ssió. 36 
 37 
El secretari li fa avinent: ”Sr. Fermí Santamaria i Molero, jureu o prometeu per la vostra 38 
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de 39 
Llagostera, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia 40 
de Catalunya?”, a la qual cosa respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal. D’altra banda, vull 41 
manifestar que, per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 42 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 43 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 44 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I 45 
SOBIRÀ”. 46 
 47 
Tot seguit el Sr. president declara que el Sr. Fermí Santamaria i Molero ha pres possessió del 48 
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Llagostera. A continuació el felicita i li entrega el medalló i 49 
la vara d’alcalde, tot convidant-lo a ocupar el silló presidencial. En conseqüència, queda 50 
dissolta la Mesa d’Edat, amb la qual cosa el Sr. Joaquim Castelló i Boadas i el Sr. Sergi Miquel 51 
i Valentí passen a ocupar els respectius escons. Seguidament el assistents aplaudeixen. 52 
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 1 
Seguidament el Sr. alcalde dóna el bon dia a tothom, i d’acord amb el protocol, cedeix la 2 
paraula als portaveus de cada candidatura, de menor a major representativitat. Primerament 3 
cedeix la paraula al Sr. David Parron Ojeda, portaveu de la candidatura d’ALL-E, el qual fa el 4 
següent discurs:  5 
 6 
“En primer lloc, vull felicitar en Fermí Santamaria per haver estat elegit alcalde per tercera 7 
vegada consecutiva i també a tot el grup municipal de CiU per la revalidació de la majoria 8 
absoluta obtinguda, amb 1.946 vots que els han donat 6 regidors i 3 regidores. Cal destacar 9 
negativament però, la forta abstenció que hi va haver, per sobre del 45% (en concret sobre un 10 
cens de 5.580 persones s’han abstingut 2.533), gairebé 3 punts més que en les eleccions 11 
municipals del 2011, i que ens hauria de preocupar a tots. Malgrat aquesta inqüestionable 12 
victòria, i sense pretendre de cap manera desmerèixer-la, aquesta altíssima abstenció ha fet 13 
que ens trobem amb la paradoxa que Convergència i Unió a Llagostera ocupi el 70% del 14 
consistori, malgrat haver aconseguit el 35% de vots sobre el cens total.  15 
En segon lloc, vull agrair a les 316 persones que amb el seu vot han donat la seva confiança a 16 
Alternativa per Llagostera. A elles els assegurem que des de l’oposició defensarem el 17 
programa amb el qual ens hem presentat a aquestes eleccions. Continuarem, com fins ara, fent 18 
una tasca de control i fiscalització del govern i aportant el nostre gra de sorra mitjançant 19 
mocions i propostes per millorar la qualitat del nostre poble i la qualitat de vida de la gent que hi 20 
viu, amb una especial atenció per a aquelles persones que estan en una situació d’una major 21 
vulnerabilitat social o econòmica. Ens vàrem presentar amb un programa extens del qual 22 
voldria destacar-ne 3 eixos: el primer, destinar més recursos a l’atenció social per reduir les 23 
desigualtats, garantir les necessitats bàsiques i reforçar la cohesió social; el segon, fer 24 
veritables polítiques d’habitatge, donant una funció social als habitatges buits i creant un parc 25 
municipal d’habitatge social; i el tercer, promoure una veritable i permanent participació 26 
ciutadana en tots els àmbits, perquè pensem que calen altres maneres de fer i d’entendre la 27 
política. 28 
Si la voluntat del nou equip de govern és la de treballar sobre aquests eixos, ens hi trobarà, 29 
com fins ara, disposats i fent les nostres aportacions constructives, independentment que les 30 
acabin prenent en consideració o no. Serem al costat del nou equip de govern quan al nostre 31 
parer prengui decisions encertades, però també hi serem per criticar i denunciar públicament 32 
aquelles actuacions que nosaltres considerem que perjudiquen el poble. Això és el que 33 
s’espera de nosaltres i això és el que farem durant els propers quatre anys. Fer oposició. 34 
I finalment, voldria felicitar també els companys d’ERC pels seus bons resultats, amb qui 35 
espero i desitjo que puguem tenir una bona relació i complicitat al llarg d’aquest mandat. I en 36 
aquest sentit, des d’Alternativa per Llagostera estem convençuts i convençudes de la 37 
necessitat de vertebrar una proposta alternativa a les polítiques de CiU i que sigui prou 38 
atractiva per a la ciutadania, i això passa necessàriament per la confluència de totes les forces 39 
d’esquerra presents al municipi en una única candidatura alternativa, deixant de banda els 40 
interessos purament partidistes. Per la nostra banda, hi treballarem perquè això pugui ser una 41 
realitat d’aquí a quatre anys. Ho hem intentat per a aquestes eleccions i no ens n’hem sortit, 42 
però no hi renunciem i ho tornarem a intentar.  43 
Moltes gràcies,  alcalde, moltes gràcies regidors i regidores”. 44 
 45 
Seguidament el assistents aplaudeixen. 46 
 47 
A continuació el Sr. alcalde cedeix la paraula al Sr. Antoni Navarro i Robledo, portaveu de la 48 
candidatura d’ERC-AM, el qual fa el següent discurs:  49 
 50 
“Bon dia. Com tots sabeu, l’assumpció del càrrec porta implícita un protocol que ens obliga, per 51 
imposició legal, a expressar d’una manera artificial i imposada el que voldríem dir en altres 52 
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paraules. El que hem fet fins ara amb la nostra promesa al càrrec no surt dels nostres cors, 1 
sinó d’un Decret Llei que fa massa temps que dura. L’Àlex us llegirà allò que ens hagués 2 
agradat dir i que, afegint unes paraules al text de l’Associació Catalana de Municipis, és la 3 
nostra “il·legal” presa de possessió”. 4 
 5 
El Sr. Alexandre Puig i Mayol fa avinent: ”Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, 6 
prometo complir amb les meves obligacions de regidor, tot lluitant per ajustar democràticament 7 
les lleis que ens afecten als interessos i sentiments de la ciutadania del meu país, i  resto a 8 
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que 9 
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre 10 
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà”. 11 
 12 
Tot seguit el Sr. Antoni Navarro i Robledo continua amb el seu discurs: 13 
 14 
“És per a tots tres un honor i una gran responsabilitat passar a formar part d’aquest consistori 15 
com a Grup Municipal d’Esquerra a Llagostera. Volem manifestar però, malgrat el grup polític 16 
que representem, que el nostre objectiu és Llagostera, i que la nostra actuació està per sobre 17 
de les sigles que representem. Per damunt de tot, estem decidits a defensar els ideals de 18 
l’esquerra municipalista, propera al llagosterenc i compromesa amb les persones, amb el país i 19 
amb la justícia social. 20 
Avui és un dia de goig, no només per a les 13 persones que serem al consistori, sinó també per 21 
a tot aquell que creu en una democràcia que ha de ser cada cop més participativa. En aquest 22 
sentit, però, tenim una tasca important  a fer. Com ha dit en David, un 45,4% de la població de 23 
Llagostera no s’ha sentit motivat per participar en les darreres eleccions municipals, 24 
segurament perquè a molts d’ells no els atreuen els programes de les candidatures o perquè 25 
han deixat de creure en la política. De fet, hem anat perdent participació a cada contesa 26 
electoral (62,13 – 57,51 – 54,61). Aquesta realitat ens preocupa i ens ha preocupat durant la 27 
campanya, amb un eslògan que demanava la participació activa de tots els llagosterencs. 28 
Hem de fer l’esforç per aconseguir motivar aquest quasi 50% de la població que no participa de 29 
la vida pública. Hem de donar exemple d’honestedat, d’apropament al llagosterenc, de 30 
transparència i hem de ser partícips de la situació que es viu al conjunt de la societat, aplicant 31 
l’austeritat en les despeses i en les retribucions, com estan fent altres ajuntaments en aquests 32 
moments. Només així, donant mostres d’empatia cap a la resta de la població, ens podrem 33 
apropar a un sector important que ha deixat de creure en la política. Per la nostra part, estem 34 
disposats a actuar en conseqüència. 35 
També és important que les diferències en el model de poble i de gestió que es donen entre els 36 
diferents grups no traspassin al terreny personal, i que siguem capaços de mantenir un diàleg 37 
fluid entre els diferents grups, per trobar punts d’acord que impliquin una millora per al poble. 38 
Ens comprometem públicament i aquí a practicar una política participativa, evitant en el que 39 
sigui possible la confrontació, però sense renunciar en cap cas al nostre paper de seguiment de 40 
l’actuació de l’equip de govern i de denúncia d’allò que no considerem correcte des de la nostra 41 
perspectiva política. La nostra tasca des de l’oposició serà, doncs, ferma i constructiva. 42 
I al poble de Llagostera demanem que ens ajudi a fer aquesta tasca, amb les propostes de 43 
millora que creguin convenients traslladar-nos per defensar-les des de la nostra posició com a 44 
membres de l’oposició. La nostra guia de treball serà el programa amb què ens hem presentat 45 
a les eleccions, i el nostre equip és molt més ampli de les tres persones que serem regidors del 46 
nostre grup. Molts de vosaltres coneixeu membres de la llista. Us demanem que els expresseu 47 
els vostres dubtes i propostes de millora. Nosaltres tindrem obertes vies d’informació i 48 
comunicació a través de les xarxes socials o amb trobades presencials per fer aquest diàleg el 49 
màxim de fluid possible. Us demanem la vostra ajuda i implicació en aquest aspecte. 50 
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Vull acabar aquestes paraules agraint el suport que aproximadament un 20% dels votants van 1 
donar a la nostra candidatura. Esperem no defraudar aquells que vau dipositar la vostra 2 
confiança en nosaltres.  3 
Acabo, ara sí, felicitant el grup municipal de Convergència i Unió, i en especial el seu cap de 4 
llista i alcalde per als propers quatre anys, pels seus magnífics resultats, i confio que a través 5 
del diàleg puguem fer avançar Llagostera, puguem fer les polítiques adreçades a les persones i 6 
puguem solucionar els problemes que la crisi aboca cap a tots nosaltres. 7 
Moltes gràcies a tothom. Visca Llagostera i visca Catalunya”. 8 
 9 
Seguidament el assistents aplaudeixen. 10 
 11 
Tot seguit cedeix la paraula al Sr. Ramon Soler i Salvadó, portaveu de la candidatura de CiU, el 12 
qual fa el següent discurs:  13 
 14 
“ Bon dia a tothom. Una nova legislatura comença avui i,  per tant,  una nova oportunitat per 15 
treballar durant quatre anys per al poble de Llagostera, per millorar el futur del nostre poble.  16 
En primer lloc,  agrair  a tota la gent que va anar a votar  i també a la que no va anar-hi perquè 17 
al cap i a la fi és una decisió voluntària, un pot optar per quedar-se a casa o per anar a votar, 18 
tan legítima és una cosa com una altra i en tot cas felicitar  la gent que ens va votar i  la que no 19 
ens va votar, perquè a partir d’avui es comença una etapa de quatre anys en la qual  tots els 20 
regidors de Llagostera representem  tota la gent de Llagostera, ens hagin votat o no, però som 21 
els representants legítims del poble.  22 
La gent està demanant noves formes de fer política: la proximitat de la ciutadania, la 23 
transparència en la gestió o la participació ciutadana han de ser els pilars bàsics d’aquesta 24 
nova manera de fer política. Aquests, de fet, també han estat els pilars que ens han portat 25 
aquests quatre o vuit anys a la gestió de l’Ajuntament i els resultats m’atreviria a dir que també 26 
ho avalen, però també hem de ser conscients que no tot han de ser males maneres de fer, 27 
perquè la gent al final és prou intel·ligent i quan expressa la seva voluntat a les urnes també 28 
demostra el suport a una determinada manera de fer i,  per tant,  tenint en compte que res és 29 
perfecte i que tot és millorable,  també hem de ser conscients que alguna es deu haver fet bé 30 
perquè s’hagi donat aquest suport tan continuat a una manera de fer que no pot ser en cap cas 31 
mereixedora de la veritat absoluta i,  per tant,  tots els partits representats en aquest plenari 32 
tenen opinions, tenen maneres de fer que han de ser perfectament compatibles i,  per tant,  el 33 
repte de tots els grups municipals ha de ser precisament trobar els punts d’entesa perquè això 34 
sigui real i la gent de Llagostera es pugui sentir orgullosa de la gent que té a l’Ajuntament.  35 
L’abstenció, ho deia abans,  és una forma de manifestar-se, però tampoc ha de ser una manera 36 
de desligitimar uns resultats  perquè al final ens afecta a tots, tant els que han guanyat com els 37 
que no. Per tant, ens ha de preocupar per arribar a la gent que no ha votat,  però en tot cas 38 
tampoc ha de ser una excusa per no poder valorar uns resultats que creu que són 39 
absolutament indiscutibles.  40 
Vull felicitar els altres dos grups de l’Ajuntament, AxLL i ERC, pels resultats obtinguts. 41 
Celebro la seva voluntat de treball comú. No només l’acceptem sinó que l’intentarem impulsar. 42 
També celebra la voluntat expressada d’ERC de buscar aquests punts en comú i de fugir dels 43 
enfrontaments personals i fer del diàleg i la voluntat d’entesa la millor manera de treballar i,  per 44 
tant,  tots hem de ser capaços de fer-ho, nosaltres també i manifestem aquesta voluntat perquè 45 
al cap i a la fi la gent de Llagostera que ha dipositat la confiança en la democràcia pugui veure 46 
reflectit en l’Ajuntament una manera nova de construir un poble i entre tots ser capaços que el 47 
poble de Llagostera tingui un futur més esperançador i més pròsper. 48 
Felicitar, per acabar, l’alcalde elegit, Sr. Fermí Santamaria, no només pels resultats obtinguts 49 
sinó sobretot pel repte, pel compromís i per les ganes i la responsabilitat que assumeix d’ara en 50 
endavant en aquests propers quatre anys per representar  tota la gent de Llagostera des de 51 
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l’alcaldia i fer d’alcalde de tots com ha estat fent fins ara i com estic convençut que ho 1 
continuarà fent.                          2 
Moltes gràcies a tots. Visca Llagostera.”  3 
 4 
Seguidament el assistents aplaudeixen. 5 
 6 
El Sr. alcalde pronuncia el següent discurs:  7 
 8 
“ Moltes gràcies. Tant als que m’han votat, als que s’han abstingut o als que no m’han votat. Al 9 
cap i a la fi això és la democràcia.  10 
Benvinguts avui a aquesta Sala de Plens a donar fe d’un acte tan important per al nostre 11 
municipi com és la presa de possessió dels seus regidors i en aquest cas el nomenament 12 
d’alcalde que durant quatre anys treballarem i mirarem que el poble vagi avançant. 13 
Avui és una data molt especial per a mi, no tan sols pel fet que hagi tornat a ser elegit  alcalde 14 
de Llagostera, que és el millor preu que em podia donar aquest poble i la veritat és que li estic 15 
molt i molt agraït.  16 
Tal dia com avui va morir la meva mare, anys més tard tal dia com avui va morir el meu sogre, 17 
persones molt estimades per mi i a la vida és importantíssim els moments de joia i pensar en 18 
aquelles persones que en un moment o l’altre han significat quelcom a la teva vida i en aquest 19 
cas vull traslladar aquesta joia, aquesta alegria a tots els meus companys que durant anys hem 20 
fet pinya per treballar per al nostre poble; companys de partit, amics que ja no hi són i  tos ells 21 
sé que avui estan aquí entre nosaltres perquè les persones moren quan realment deixem de 22 
pensar en ells.  23 
La mare era una persona que sempre em donava bons consells: respeta y serás respetado, si 24 
quieres avanzar camina sin pisar a nadie y si te pisan y no te piden perdón,  ignóralos, això és 25 
la meva escola. La meva mare va ser i serà sempre el meu referent i no me’n penedeixo, 26 
continuaré sent petit perquè sempre hi ha molt per aprendre.  27 
Vull agrair també que estigui aquí avui,  als companys de la legislatura anterior que ja no ens 28 
acompanyen en aquesta mesa i que són en Carles i l’Olga i per suposat als companys que 29 
m’han ajudat durant aquesta campanya a tornar a ser elegit i, per suposat com hem fet durant 30 
la campanya agrair a les entitats, als voluntaris i,  com no,  al personal de l’Ajuntament, brigada, 31 
policia, tècnics i administratius que sempre estan al peu del canó i en primera línia,  que són els 32 
que reben a vegades els cops d’allò que teòricament no s’està fent bé, primer es desfoguen 33 
amb ells i després van al polític, per tant, a tots ells moltes gràcies.  34 
I com no,  a la meva família. La meva família,  que sempre l’he tingut al meu costat i han fet 35 
possible que treballi amb joia, que treballi amb il·lusió i que treballi per aquest poble amb tantes 36 
ganes com les que continuaré tenint durant aquests quatre anys. 37 
També vull donar les gràcies molt especialment a totes aquelles persones que el dia 24 varen 38 
anar a exercir un dret democràtic, un dret pel qual molta gent va perdre la vida, que és el poder 39 
anar a votar, per tant, a tots ells moltes gràcies i en especial a aquells que ens varen dipositar 40 
la confiança i,  com no,  felicitar els que varen votar a ERC i ALL perquè això realment és la 41 
democràcia. 42 
Deia el company David que l’abstenció és una gran preocupació i tens tota la raó del món. És 43 
un deure que tenim i una obligació, més que un deure, que tenim els polítics de tornar a 44 
restablir aquesta confiança del poble envers els seus polítics i,  per tant, aquí hem de treballar. 45 
Dit això, a partir d’avui  torno a ser l’alcalde tots. Candidat per Convergència sí i alcalde de tots. 46 
Mai durant aquests vuit anys de govern he tingut en compte si són d’un partit o d’un altre, si els 47 
caic simpàtic o no, tan sols m’he dedicat a escoltar-los i si ho he pogut solucionar, solucionar-48 
ho i serà la mateixa línia que portaré durant aquests quatre anys. 49 
El lema nostre de campanya Amb tu Llagostera té futur, tal com diu el nostre company Toni  del 50 
que s’intenta és aglutinar a totes aquelles persones que d’una manera o l’altra volen aportar 51 
idees i volen treballar pel seu poble seran benvinguts. 52 
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Estenc ara la mà a tots els grups de l’oposició i sàpiguen que tot allò que sigui positiu per al 1 
nostre poble tindrà una bona acollida i ho treballarem.  2 
Tinc pendent de trobar-nos i posar els programes sobre la taula i en tot allò que hi hagi 3 
coincidència i que realment sigui una millora per al nostre poble, l’acollirem amb molt de gust, 4 
perquè al cap i a la fi és el que intentem tots els partits polítics de tirar endavant. 5 
Nosaltres sempre hem parlat que la prioritat seran les persones joves o grans, el suport a les 6 
entitats, posar en valor el nostra patrimoni, ajudar el petit comerç, les empreses, promoció,  7 
perquè l’eina més important que tenim a les mans i que ara els ajuntaments també hem de 8 
mirar de fer front, per acabar amb aquesta crisi i millorar la qualitat de vida de la nostra gent, no 9 
és tan sols donar un ajut social en moments puntuals, és buscar, treballar per crear llocs de 10 
treball perquè aquesta és l’eina més important que tenim per atacar la crisi i perquè la gent 11 
millori la seva qualitat de vida. 12 
No m’allargaré però  vull dir que continuarem treballant amb transparència, qualsevol dada que 13 
busqueu la trobareu a la pàgina web de l’Ajuntament i continuarem treballant per millorar  14 
aquesta transparència i per suposat amb aquesta línia hem treballat durant aquests vuit anys i 15 
continuarem treballant durant aquests quatre anys.   16 
Deixeu-me que faci referència a quelcom tan important com és Catalunya. Llagostera és un 17 
poble d’un país que és diu Catalunya i Catalunya comença en els seus ajuntaments, per tant, 18 
des d’avui mateix estic a disposició de la Generalitat de Catalunya per fer tot allò que calgui cap 19 
al nostre país perquè avanci i per suposat amb el respecte a tothom i sense oblidar-me mai de 20 
quins són els meus orígens, perquè qui perd els orígens perd la seva identitat i jo no la vull 21 
perdre, vull lluitar pel meu poble, per un país que durant tants anys m’ha ajudat a poder tirar 22 
endavant i jo el que vull fer és ajudar-lo treballant per Llagostera.  23 
Acabaré amb una cita del Sr. Salvador Espriu,  que ens deia: ens mantindrem fidels per sempre 24 
més al servei d’aquest poble. Visca Llagostera. Visca Catalunya.  25 
 26 
Seguidament el assistents aplaudeixen. 27 
 28 
Efectuades les anteriors intervencions, el Sr. alcalde aixeca la sessió a tres quarts d’una del 29 
migdia, de la qual s’estén la present acta que és signada pel Sr. alcalde  amb mi el secretari, 30 
que ho certifico. 31 
 32 


