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AJUNTAMENT DE PERALADA 

ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ 
D’ALCALDE DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 
 
Peralada, 11 de juny de 2011 
 
A la sala de sessions de la casa de la vila, quan són les 12.00 hores, es reuneixen, amb 
convocatòria prèvia, els regidors i les regidores electes en les eleccions locals celebrades el dia 
22 de maig de 2011, i que s’expressen a continuació: 
 

Pere Torrent Martín, per Convergència i Unió; 
Juan Itxart Romagosa, per Convergència i Unió; 
Ana María Poch Pujol, per Convergència i Unió; 
Francisco Javier Pérez Álvarez, per Convergència i Unió; 
Juan Cros Ferraró, per Convergència i Unió; 
Mònica Lladó Descamps, per Convergència i Unió 
Enric Serra Planas, per Agrupació la Muga; 
Josep Maria Oliver Clotas, per Agrupació la Muga; 
Francisco Javier Llauró Fàbregas, per Agrupació la Muga; 

 
Actua com a secretari el titular de la corporació, senyor Marcià Hernández Campos. 
 
L’objecte d’aquesta sessió pública és la constitució del nou Ajuntament i l’elecció d’alcalde, 
d’acord amb el que disposen l’article 195 de la Llei orgànica núm. 5, de 19 de juny de 1985, de 
règim electoral general, i el 37 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
 FORMACIÓ DE LA MESA 
 
Després que els regidors i les regidores electes hagin lliurat les seves credencials al secretari de la 
corporació i un cop aquest ha comprovat el quòrum d’assistència que cal per poder dur a terme la 
sessió, es forma la Mesa d’Edat, integrada pel regidor electe de més edat, el senyor Enric Serra  
Planas; pel de menys edat, la senyora Mònica Lladó Descamps, i pel secretari de la corporació, 
senyor Marcià Hernández Campos. 
 
 CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 
 

El president de la Mesa d’Edat obre la sessió i disposa que el secretari llegeixi els preceptes 
legals que hi són d’aplicació. El secretari llegeix l’article 195 de la Llei orgànica 5/1985 i el 37 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 
A continuació, el president invita els regidors i les regidores electes a expressar en aquest acte si 
els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, 
tal com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei orgànica 5/1985, de 9 de juny, i resulta 
que no els n’afecta cap. 
 
El secretari informa que els candidats i les candidates electes han formulat la declaració sobre 
causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els 
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proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics, en compliment del que disposa 
l’apartat 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en els models aprovats pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Tot seguit, i un cop comprovades les credencials presentades i acreditada la personalitat dels 
regidors i les regidores electes d’acord amb l’Acta de proclamació lliurada per la Junta Electoral 
de Zona de Figueres, en compliment del que disposa l’article 108 apartat 8 de la Llei orgànica 
5/1985, el president de la Mesa d’Edat formula a cadascun dels/de les candidats/ates la pregunta 
següent: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i el vostre honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor/a amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat?”.  
 
A la qual el senyor Pere Torrent Martin, el senyor Juan Itxart Romagosa, la senyora Ana María 
Poch Pujol, el senyor Francisco Javier Pérez Álvarez, el senyor Juan Cros Ferraró, la senyora 
Mònica Lladó Descamps, el senyor Josep Maria Oliver Clotas i el senyor Francisco Javier 
Llauró Fàbregas, contesten: “Sí, ho prometo”. 
 
A continuació, la senyora Mònica Lladó Descamps formula la mateixa pregunta al senyor Enric 
Serra Planas, el qual contesta: “Sí, ho prometo”. 
 
El president declara constituïda la corporació, que queda formada pels membres següents: 
 
Nom i cognoms        Llista electoral 
____________________________________________________________________________ 
 
Pere Torrent Martín,                                         Convergència i Unió 
Juan Itxart Romagosa                                       Convergència i Unió 
Ana María Poch Pujol                                      Convergència i Unió 
Francisco Javier Pérez Álvarez                         Convergència i Unió 
Juan Cros Ferraró                                              Convergència i Unió 
Mònica Lladó Descamps                                   Convergència i Unió 
Enric Serra Planas                                             Agrupació la Muga 
Josep Maria Oliver Clotas                                 Agrupació la Muga 
Francisco Javier Llauró Fàbregas                     Agrupació la Muga 
 
Els nous regidors Juan Cros Ferraró i Mònica Lladó Descamps reben el Roc de Plata de 
l’Ajuntament de Peralada, que els honora com a membres de la corporació. 
 

ELECCIÓ D’ALCALDE 
 
Tot seguit, el president anuncia que es farà l’elecció d’alcalde i manifesta que podran ser 
candidats els regidors que encapçalen les llistes corresponents, que són el senyor Pere Torrent 
Martín, per la candidatura Convergència i Unió, i  el senyor Enric Serra Planas, per Agrupació la 
Muga.  
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L’elecció es fa mitjançant una papereta secreta introduïda en un sobre i dipositada en una urna. 
Una vegada acabada la votació, es fa el recompte de vots, amb el resultat següent: 
 
   Vots emesos:        9 (nou) 
                                     Vots a candidats:    8 (vuit)   
   Vots en blanc:        1 (un) 
   Vots nuls:               0 (zero)     
 
—Pere Torrent Martín, sis vots (6);                                    
—Enric Serra Planas,  dos vots (2);                                     
 
Com que el nombre de regidors és 9 i el de la majoria absoluta 5, resulta elegit el senyor Pere 
Torrent Martín, que queda proclamat alcalde.  
 
 PRESA DE POSSESSIÓ 
 
Tot seguit, el senyor Enric Serra Planas formula al senyor Pere Torrent Martín la pregunta 
següent:  
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i pel vostre 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?”.  
 
A la qual el senyor Pere Torrent Martín contesta: “Sí, ho prometo”, i pren possessió del càrrec. 
 
El senyor Serra Planas li lliura la vara que acredita la seva condició d’alcalde. 
 
Havent complert la seva funció, es dissol la Mesa d’Edat. L’alcalde assumeix la presidència de la 
sessió i els regidors i les regidores ocupen els seus seients a la taula. 
 
A continuació, l’alcalde-president cedeix la paraula al cap de llista de l’Agrupació la Muga, 
senyor Enric Serra Planas, el qual diu el següent: 
 
“Bon dia a tothom. 
 
Primerament vull felicitar l'equip de govern. 
 
I els vull desitjar sort, molta sort amb els judícis pendents de la llar d'infants. Un gran éxit 
amb el funcionament del pavelló. I en bon acert amb la gestió del centre de dia. 
 
No vull demanar-vos transparència perquè sé que és impossible. 
 
Però si us demanaré que porteu a terme el vostre programa electoral al complet, fins al final.  
I també que compliu totes les promeses fetes casa a casa i persona a persona, durant la 
campanya electoral. 
 
Èxit.” 
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El senyor alcalde-president agraeix al senyor Serra Planas les seves paraules i pronuncia el 
discurs següent: 
 
“Companys i companyes del consistori, 
Veïns i veïnes, 
 
Amb aquest acte, on he estat reelegit alcalde, es culmina el procés democràtic resultant de les 
eleccions municipals del passat 22 de maig. Com és habitual al nostre municipi han tingut 
lloc amb una notable participació ciutadana de més del 75% i també m’agrada destacar que 
s’han desenvolupat amb una gran normalitat, de la qual tots ens hem de sentir orgullosos. 
 
Vull agrair l’esforç que han dut a terme els empleats municipals: secretari, administratius, 
vigilants i tots aquells que han participat en aquest procés electoral  que avui culmina. 
 
També donar les gràcies als companys que em donen suport cada dia, i que han fet possible 
que avui jo sigui alcalde; jo sóc el cap visible d’un gran grup de persones que treballen 
perquè el municipi vagi endavant i funcioni millor.  
 
I com no, donar-vos les gràcies a tots els assistents en aquest acte d’avui. 
 
Les urnes ens han atorgat una àmplia majoria, això ens dóna força i confiança per encarar 
els propers anys i reptes que se’ns plantegen , volem guanyar-nos la confiança de tothom.  
 
Ara ve el més difícil: tirar-ho endavant. Ho hem de fer junts. Disposem d’una majoria àmplia, 
però no serem una majoria monolítica que no escolta als qui no l'han votat. Sabem escoltar i 
treballem per a l’interès general de tots. El que volem és un ajuntament fort, on tothom s'hi 
senti representat i amb la voluntat de pactar els temes importants del poble. 
 
Aquest mandat serà difícil degut a la situació econòmica que ens envolta, no prometem grans 
projectes ni grans obres. Podem prometre il·lusió, seny, rigorositat, humilitat, realisme i 
esforç per aconseguir-ho. Volem situar el nostre municipi on es mereix,  i fer-nos sentir a tots 
orgullosos de viure-hi. Treballaré, juntament amb l’equip de govern que hem format, perquè 
això sigui així, continuarem treballant per a tothom, per a tots el veïns de Peralada i de 
Vilanova de la Muga. 
 
Tal com he dit en altres ocasions, una de les fites més importants per un peraladenc o 
vilanoví és poder servir el seu poble; jo ho he tingut l’oportunitat de fer-ho els darrers anys  i 
m’omple d’orgull poder-ho continuar fent des de l’Alcaldia.  
 
Des d’aquí vull convidar tots els regidors a sentir aquest orgull i que, amb treball, dedicació i 
generositat assolim que els nostres conciutadans, tant de Peralada com de Vilanova, se sentin 
orgullosos de formar-ne part. 
 
També donar les gràcies a la meva família, que m’aguanta cada dia quan arribo a casa amb 
els problemes del dia a dia. 
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Per acabar, vull tenir un record per a tots els que han treballat abans que jo en qualsevol 
dels àmbits del municipi: alcaldes, regidors, vilatans, membres d’associacions i al teixit 
social del municipi que fan possible que les coses funcionin.   
 
Us convido a tots  vosaltres a participar en aquesta nova etapa que avui iniciem. 
 
Moltes gràcies a tots.” 
 
L’alcalde-president tanca la sessió a les 12.20 hores i convida la corporació i el públic assistent a 
prendre una copa de cava al pati de la casa de la vila. 

 
 

I, per a constància del que s’ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta, que jo, el 
secretari, certifico amb la meva signatura. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


