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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU DE AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ 

 

Identificació de la sessió 

 

NÚM SESSIÓ: 07/2019 

CARÀCTER: Sessió extraordinària 

DIA: 15 de juny de 2019 

HORA: 13.00 hores 

LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà 

 

A la Sala de Plens de l’Ajuntament de Castellserà, a la una del migdia del 15 de junt de 2019, es 

reuneixen els senyors i senyores següents que han estat proclamats regidors i regidores electes, 

com a conseqüència de les últimes eleccions locals convocades mitjançant Reial Decret 209/2019, 

d’1 d’abril de 2019, i que es van celebrar el passat 26 de maig. 

 

1. Marcel Pujol Coll  

2. Mercè Perera Folguera 

3. Helena Laplana Gené  

4. Jordi Vicioso Canela  

5. David Pradas Gené  

6. Núria Boncompte Torres  

7. Jordi Ginesta Miró 

 

Són assistits per la secretària de la Corporació, senyora Anna Sentís Freixinet.  

 

Desenvolupament de la sessió:  

 

La Secretària dona la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió convocada per constituir 

la Corporació Municipal i per a l’elecció e l’Alcalde.  

 

Informa que l’objecte d’aquesta sessió és el de constituir el nou Ajuntament de Castellserà, a la 

vista dels resultats que es van produir el passat 26 de maig de 2019, data de celebració de les 

votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.  
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El procediment d’aquesta sessió serà el següent:  

 

1. Constitució de la Mesa d’Edat  

2. Comprovació de credencials 

3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors i regidores  proclamats electes. 

4. Intervenció dels grups municipals 

5. Votació d’alcalde 

6. Recompte de vots 

7. Proclamació d’alcalde 

8. Intervenció de l’alcalde 

9. Lliurament dels atributs de la condició de regidor/regidora 

10. Fotografia de la Corporació municipal 

 

D’acord amb allò establet a la Llei orgànica 5/1985, del règim electoral general i al Reglament 

d’organització, funcionament i règim jurídic de les entiats locals, es procedeix en primer lloc a la 

constitució de la Mesa d’Edat, integrada pels regidors electes de major i menor edat presents a la 

Sala, que serà presidida pel de major edat, actuant com a secretari el de la Corporació.  

 

Correspon aquesta designació a les senyores Mercè Perera Folguera i Núria Boncompte Torres, 

nascudes els anys 1968 i 1997, respectivament.  

 

Per constituir la Mesa d’edat la secretària demana que la Regidora electa de major edat, senyora 

Mercè Perera Folguera, passi a ocupar la Presidència, i també la Regidora electa de menor edat, 

senyora Núria Boncompte Torres.  

 

Tot seguit passen a prestar jurament o promesa les dues regidores de la Mesa d’edat.  
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La senyora Mercè Perera Folguera, llegeix la fórmula del jurament o promesa següent:  

 

“PROMETO per la meva consciència i hornor complir fidelment amb les obligacions del 

càrrec de reigdora d’aquesta Corporació, per imperatiu legal al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estsat, així com l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Per expressió decomcràtica de la coluntat citudana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballaent en 

la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

La senyor Núria Boncompte Torres, llegiex la fórmula del jurament o promesa següent:  

 

“PROMETO per la meva consciència i hornor complir fidelment amb les obligacions del 

càrrec de reigdora d’aquesta Corporació, per imperatiu legal al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estsat, així com l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Per expressió decomcràtica de la coluntat citudana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballaent en 

la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

MESA D’EDAT 

 

 

Després de la presa de possessió, la Mesa d’Edat queda constituïda de la forma següent: 

 

- Presidenta: Mercè Perera Folguera, regidora assistent de major edat. 

- Regidora: Núria Boncompte Torres, regidora assistent de menor edat. 

- Secretària: Anna Sentís Freixinet, secretària de la Corporació.  

 

La presidenta de la Mesa d’Edat passa a comprovar les credencials dels regidors i regidores 

proclamats electes, els quals hauran de prestar el jurament o promesa.  

 

La Presidenta crida de forma individualitzada als regidors i regidores electes, per ordre alfabètic, 

perquè cada un d’ells llegeixi la fórmula de jurament o promesa.  
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Els senyors Jordi Ginesta Miró, Helena Laplana Gené, David Pradas Gené, Marcel Pujol Coll i 

Jordi Vicioso Canela, llegeixen la fórmula de jurament o promesa següent:  

 

“PROMETO per la meva consciència i hornor complir fidelment amb les obligacions del 

càrrec de reigdora d’aquesta Corporació, per imperatiu legal al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estsat, així com l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Per expressió decomcràtica de la coluntat citudana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballaent en 

la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”.  

 

A continació, i atès que els candidats electes han formulat declaració prèvia sobre els seus bèns 

patrimonials i sobre les causes de possible incompatibilitat i aquelles que els proporcionen 

ingressos econòmics, la Senyora Mercè Perera Folguera declara constituït el nou Ajuntament de 

Castellsera que integrat pels Regidors i Regidores següents:  

- Núria Boncompte Torres  

- Jordi Ginesta Miró  

- Helena Laplana Gené  

- Mercè Perera Folguera  

- David Pradas ené 

- Marcel Pujol Coll  

- Jordi Vicioso Canela  

 

Elecció d’Alcalde:  

La Senyora Mercè Perera Folguera diu que tot seguit es procedeix a l’elecció d’alcalde de 

l’Ajuntament de Castellserà, de conformitat amb el procediment de votació secreta previst a 

l’article 196 de la Llei Orgànica 1/1985, del règim electoral general, és a dir, a través, de paperetes 

que es dipositaran a la urna, essent escollit l’alcalde el candidat que obtingui la majoria abosluta 

dels vots dels regidors i regidores.  

La Presidenta de la Mesa d’Edat manifesta que si cap d’ells obté la majoria absoluta dels vosts del 

regidors/es és proclamat alcalde el regidor que enapçali la llista més votada en les eleccions del 

passat 26 de maig de 2019. Poden ser candidats a alcalde tots els regidors que encapçalin les 

llistes corresponents.  
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A continuació la Senyora Mercè Perera Folguera dona la paraula a les dos formacions polítiques 

representades al consistori, per si opten a l’alcaldia, que intervendran per odre de vots obtinguts 

en les eleccions del 26 de maig, de menor a major:   

 

Dona a la paraula al senyor Jordi Ginesta Miró, de la Candidatura Independents per Castellserà – 

Acord Municipal (IxC-AM), que diu que no es vol presentar per alcalde.  

 

Tot seguit, dona la paraula al senyor Marcel Pujol Coll, de la Candidatura Junts per Castellserà 

(JxCAT-JUNTS), que manifesta que si que vol optar a la elecció d’alcalde.  

 

Finalitzada aquestes intervencions, la senyora Presidenta de la Mesa d’Edat declara proclamades 

la candidatura següent:  

 

Marcel Pujol Coll per Junts per Castellserà.  

 

La Secretària explica que cada regidor/a disposa d’una papereta perquè hi escriguin el nom del 

candidat que voten per ser alcalde i si no hi ha escrit cap nom s’entendrà vot blanc. Així mateix 

manifesta que es consideraran nul·les aquelles paperetes en què s’escrigui  el nom d’un regidor 

que no hagi presentat candidatura o què hi hagi escrit el nom de més candidats.  

 

Seguidament, els regidors i regidores procedeixen ordenadament a introduir el seu vot a l’urna, 

per ordre alfabètic.  

 

Finalment, dispositen el seu vot a l’urna les dues regidores de la Mesa d’Edat:  

 

Es verifica el recompte de vots, el qual dona el resultat següent:  

 

Vots emesos  7 

Vots vàlids  7 

Vots nuls  0 

Vots en blanc  0 

 

La distribució dels vots dona el resultat següent:  

 

Marcel Pujol Coll             7 vots 
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La president de la Mesa, a la vista dels reultats de l’escrutini i atès que el canidat Sr. Marcel Pujol 

Coll, encapçala la llista més votada en les eleccions del passat 26 de maig, anuncia que queda 

proclamat alcalde electe de Castellserà. (Aplaudiments) 

 

Pressa de possessió:  

 

A continuació la Presedienta de la Mesa pregunta al senyor Marcel Pujol Coll: “Accepteu el càrrec 

d’alcalde de Castellserà?”  

 

El senyor Marcel Pujol Coll respon afirmativamenti tot seguit llegeix la fórmula de jurament o 

promesa del càrrec següent:  

 

“PROMETO per la meva consciència i hornor complir fidelment amb les obligacions del 

càrrec d’alcalde d’aquesta Corporació, per imperatiu legal al Rei i guardar i fer guardar la 

Constitució, com a norma fonamental de l’Estsat, així com l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya. Per expressió decomcràtica de la coluntat citudana, manifesto el ferm 

compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballaent en 

la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament 

pròspera i territorialment equilibrada”. 

 

La presidenta declara possessionat del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Castellserà el senyor 

Marcel Pujol Coll, li dona el bastó d’alcalde. (Aplaudiments).  

 

Acte seguit el senyor Pujol Coll passa a ocupar la Presidència, alhora que es retiren les dues 

regidores de la Mesa d’Edat, que passen a ocupar el seu escó.  

 

El senyor Marcel Pujol Coll, dona la paraula al senyor Jordi Ginesta Miró que manifesta que la 

candidatura encapçalada pel senyor Pujol és la llista més votada i lògicament col·laboraran amb 

tot el que faci falta i vol aportar el seu gra d’arena.  

 

El senyor Pujol Coll, pren la paraula, que textualment diu:  

 

“Demà, dia 16 de juny, farà 12 anys que vaig prometre el càrrec de regidor a l’Ajuntament de 

Castellserà per primera vegada. Vaig ser el regidor més jove d’aquella legislatura i per tant, 

secretari de la mesa d’edat, la primera responsabilitat que vaig haver d’assumir dins de 

l’Ajuntament. Des de llavors, han canviat moltíssimes coses, sobretot a nivell personal, però també 

ha canviat molt el nostre poble, ha canviat a millor per les petites aportacions que hem anat fent  
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tots els veïns i veïnes. I com a grup polític, estem molt contents perquè hem contribuït tant com 

hem sabut a fer realitat aquests canvis i a modernitzar el nostre poble. Un projecte humil, de 

treball, transparent, proper i seriós, que a poc a poc es va convertir en un projecte de govern, per 

mirar al futur i que ens ha permès gestionar l’Ajuntament els darrers vuit anys.  

 

Com he dit en tots els discursos d’investidura que he fet fins ara, tot i que sigui jo qui llegeixi 

aquestes paraules, hi ha un fantàstic equip amb moltes ganes de treballar i esforçar-se per 

Castellserà. La Mercè, l’Helena, el Jordi, el David, la Núria, la Isabel, la Caterina, la Judit, el Roger 

i la Joana, així com totes aquelles persones que d’una forma o altra ens han ajudat, som aquest 

projecte. 

 

Personalment vull agrair el suport que m’han donat la família i els amics tot aquest temps i 

sobretot en els moments més difícils que no han estat pocs. Especialment a la Iris, al Biel i a 

l’Aniol, que segueixen preguntant cada dia si avui a la nit hi ha reunió. Un agraïment molt especial 

també a totes aquelles persones que ens han donat suport en les eleccions. El resultat ens 

converteix en la candidatura que arriba a l’ajuntament amb més suport de la història de la 

democràcia a Castellserà. Rebre el 76% dels vots emesos i el 60% de suport del total de censats 

amb dret a vot és una gran satisfacció, però a la vegada, una gran responsabilitat. Però com hem 

fet aquests darrers anys, governarem per tots els castellseranins i les castellseranines, escoltant 

propostes i obrint l’ajuntament al poble. 

 

No només nosaltres serem els responsables de l’Ajuntament. Molts veïns i veïnes van donar 

suport al grup d’Esquerra Republicana que també formarà part del consistori i també tindrà les 

seves responsabilitats i haurà de treballar per Castellserà. Sabem molt bé que vol dir estar a la  

 

 

oposició, per això estendrem la mà per tal de treballar plegats, per arribar a consensos i per poder 

debatre en la gestió municipal totes aquelles inquietuds que es manifestin. I aprofito també per 

agrair el suport en la votació per la investidura que ha tingut lloc aquest matí. 

 

M’agradaria donar la benvinguda a l’Ajuntament als nous regidors, l’Helena, la Núria i el Jordi i 

animar-los a treballar plegats per un Castellserà millor. També agrair la feina feta als regidors amb 

els que hem compartit aquesta darrera legislatura i que no continuen, la Caterina, el Joan, la Judit, 

el Roger, la Joana i la Gemma i als companys que continuem la Mercè, el Jordi i el David.  

 

També vull agrair tota la dedicació, responsabilitat i compromís als treballadors i treballadores de 

l’Ajuntament amb els que els darrers 4 anys hem estat treballant per tirar endavant molts projectes 

i animar-los a seguir treballant amb les mateixes ganes que el primer dia.  
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També a tots els veïns i veïnes de Castellserà que contínuament col·laboren per construir un 

poble millor i per mantenir viva la flama dels avantpassats que van creure en el nostre poble. A 

tots ells, per petita que sigui la col·laboració, moltíssimes gràcies. 

 

Una menció especial per totes les associacions del poble, amb les que tant ens hem anat reunint 

aquests anys i que treballen i col·laboren amb l’ajuntament i amb el poble sempre que se’ls hi 

demana. Així com a tots els membres de la comissió de festes i de la comissió de la fira i tots 

aquells col·laboradors habituals.  

 

No podem deixar de banda tampoc, la situació que vivim actualment a Catalunya. Tenim preses i 

presos polítics, tenim polítics a l’exili i estem a punt de conèixer una de les sentències judicials que 

marcarà la història del nostre país. No podem defallir, hem de seguir al costat de tots aquells que 

se la van jugar perquè poguéssim tenir un futur millor, no els podem deixar sols, perquè ens hi va 

la dignitat col·lectiva.  

 

Tenim una legislatura difícil per davant. Seguim amb problemes econòmics a les administracions 

públiques i els Ajuntaments no disposem de tot aquell finançament necessari per realitzar els 

projectes pensats, però treballarem com hem dit sempre amb proximitat, transparència i sinceritat 

per poder complir el nostre programa electoral que pensem que millorarà Castellserà. 

 

Els anys ens han ensenyat que cal treballar molt i dur, sense esperar res a canvi, però no ens 

cansarem, perquè creiem que Castellserà i la seva gent és mereix el millor. Ho farem tant bé com 

sapiguem, però també ens equivocarem i intentarem aprendre dels errors. No som perfectes ni 

pretenem ser-ho, volem seguir escoltant, volem seguir aprenent de tots aquells que ens envolten i 

seguim volent el millor per Castellserà. 

 

Ja per acabar dir que l’Ajuntament seguirà sent la casa de la vila, on tothom serà benvingut, 

escoltat i tindrem en compte totes les propostes que ens puguin arribar. Per nosaltres tots els 

veïns i veïnes són iguals i tots tenen els mateixos drets però també els mateixos deures. Entre tots 

i totes seguirem fent un Castellserà millor. Moltes gràcies.” (Aplaudiments).  

 

Acabat l’acte es fa la fotografia de tota la Corporació municipal.  
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L’alcalde agraeix l’assistència a tothom i aixeca la sessió a les 13.45 hores, de la qual, com a 

secretària, estenc aquesta acta.  

 

La Secretària,        Vist i plau 

         L’alcalde, 

 

 

Anna Sentís Freixinet       Marcel Pujol Coll 
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