
PE 11.06.2011/Pàg. 1 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A 
CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L'ALCALDE/SSA 

DE L'AJUNTAMENT DE PRADES 
 
 
 
 
Identificació de la sessió 
Número: 05/2011 
Data: 11 de juny de 2011 
Horari: 12:05 a 12:25 
Lloc: Sala de plens 
 
Hi assisteixen: 
Lídia Bargas i Musoy, regidora electa 
Eugeni Coll i Rovira, regidor electe 
Maria Rosa Domènec i Lladó, regidora electa 
Joan Llurba i Borrull, regidor electe 
Josep Maria Planas i Pujol, regidor electe 
Joan Pons i Mariné, regidor electe 
Llorenç Torruella i Ramiro, regidor electe 
 
Actua de Secretari el Sr. Ramon Cunillera i Marçal. 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1r.- Constitució de la Mesa d'edat 
 
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la Mesa d'edat d'acord amb el que disposen els 
articles 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim 
electoral general. La Mesa queda integrada pel regidor electe de més edat, Sr. Josep Maria Planas i Pujol, 
que actua com a president, i pel regidor electe de menor edat, Sr. Eugeni Coll i Rovira, que actua com a 
vocal. Com a secretari, hi actua el de la corporació, Sr. Ramon Conillera i Marçal. 
 
2n.- Comprovació de les credencials dels regidors i de les regidores electes 
 
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d'acord amb l'acta 
de proclamació tramesa per la Junta Electoral de Zona a l'Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix a cridar-
los per ordre alfabètic. 
 
Els llocs obtinguts per cadascuna de les llistes és com segueix: 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 
Sra. Lídia Bargas i Musoy 
Sr. Eugeni Coll i Rovira 
Sr. Joan Llurba i Borrull 
Sr. Joan Pons i Mariné 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MUNICIPAL (PSC-PM) 
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro 
Sr. Josep Maria Planas i Pujol 
Sra. Rosa Domènech i Lladó 
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Existeix el quòrum legal reglamentari suficient per a la validesa de la sessió, ja que hi assisteixen set 
regidors electes dels set que, de fet i de dret, componen l'Ajuntament, acomplint-se el previst en els articles 
46.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local; 98.c) del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril; i 90.1 del 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions. 
 
 
3r.- Promesa o jurament dels regidors i de les regidores electes i declaració de constitució de la 
corporació 
 
El president de la Mesa, de conformitat amb el Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula 
per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, formula als regidors i ales regidores la 
pregunta següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a 
de l'Ajuntament de Prades amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la constitució i l'Estatut d’Autonomia de 
Catalunya?" 
 
La Sra. Lídia Bargas Musoy respon, "sí, ho juro" 
El Sr. Eugeni Coll i Rovira respon, "sí, ho juro" 
La Sra. Maria Rosa Domènec i Lladó, respon, "sí, ho juro" 
El Sr. Joan Llurba i Borrull respon, ", si, ho juro" 
El Sr. Joan Pons i Mariné respon, "sí, ho prometo" 
El Sr. Josep Maria Planas i Pujol respon, "sí, ho prometo" 
El Sr. Llorenç Torruella i Ramiro respon, "sí, ho juro" 
 
El president de la Mesa declara constituïda la corporació. 
 
Seguidament felicita a tots els regidors i desitja que hi hagi una bona entesa per a treballar pel al poble de 
Prades. 
 
4t.- Elecció de l'alcalde o de l'alcaldessa 
 
El Secretari, a requeriment de la presidència de la Mesa, explica el procediment d'elecció d'alcalde que 
disposa l'article 196 de la Llei orgànica del règim electoral general. 
 
El president de la Mesa pregunta als membres de la corporació que encapçalen les corresponents llistes si 
es presenten com a candidats o com a candidates a l'Alcaldia. 
 
Responen afirmativament la senyora Lídia Bargas i Musoy i el senyor Llorenç Torruella i Ramiro, 
proclamant-se per tant les següents candidatures: 
 
Sra. Lídia Bargas i Musoy, de la llista presentada per Convergència i Unió (CiU) 
Sr. Llorenç Torruella i Ramiro, de la llista presentada per Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrès 
Municipal (PSC-PM) 
 
A continuació, s'efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació. 
 
Acabada la votació, la Mesa efectua l'escrutini que dóna el resultat següent: 
 
Na Lídia Bargas i Musoy, quatre (4) vots 
En Llorenç Torruella i Ramiro, tres (3) vots 
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Vist el resultat de l'escrutini, el president de la Mesa proclama alcaldessa electa d'aquest Ajuntament a la 
senyora Lídia Bargas i Musoy, de la candidatura Convergència i Unió (CiU), atès que ha obtingut la majoria 
absoluta dels vots, preguntant-li si accepta el càrrec. 
 
La Sra. Lídia Bargas i Musoy respon que accepta el càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Prades. 
 
5è.- Jurament o promesa de l'alcalde o de l'alcaldessa electa i pressa de possessió del seu càrrec 
 
A continuació, el president de la Mesa d'edat llegeix a l'alcaldessa electa la fórmula establerta al Reial decret 
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques, 
formulant-li la pregunta següent: 
 
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa 
de l'Ajuntament de Prades amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de 
Catalunya?" 
 
La Sra. Lídia Bargas Musoy respon, "sí, ho juro" 
 
Un cop fet el jurament o promesa, la Mesa d'edat cedeix el seu lloc a l'alcaldessa, qui dóna la paraula al cap 
de l'altra llista per si desitja explicar el sentit del seu vot. 
 
El Sr. Llorenç Torruella i Ramiro manifesta el següent: 
 
"El resultat no deixa d'aproximar-se a un empat. 
 
Però ens atenem a la intenció de vot dels electors del poble. Segon la que han obtingut una majoria curta, 
però, al cap i a la fi, una majoria. 
 
Si haguéssim pogut mantenir una reunió dels set regidors tal com vam demanar a la cap de llista de CiU, 
haguérem pogut reconsiderar el nostre vot d'avui. 
 
De totes maneres, com que la nostra intenció és treballar conjuntament pel poble, esperem, quan ens sigui 
possible reunir-nos, arribar a una bona entesa." 
 
6è.- Donar compte per part del secretari interventor de les existències de valors dipositats 
 
El secretari-interventor de la corporació dóna compte de l'estat de tresoreria amb la presentació dels saldos 
dels comptes bancaris. 
 
7è.- Acte de cloenda de la sessió 
 
Seguidament pren la paraula la Il·lustríssima Senyora Lídia Bargas i Musoy, alcaldessa-presidenta de 
l'Ajuntament de la Vila de Prades que realitza el següent discurs: 
 
Molt bon dia a tothom, les meves primeres paraules com a alcaldessa de Prades, no poden ser altres que 
"Moltes gràcies", moltes gràcies a moltes persones i per diferents raons. 
 
Primer de tot, moltes gràcies a totes aquelles persones que ens vau donar la vostra confiança, gràcies per 
fer realitat un somni que m'ha costat vuit anys aconseguir-lo, un somni que avui heu fet realitat, avui sóc la 
vostra alcaldessa. Gràcies. 
 
Moltes gràcies a totes aquelles persones que m'han acompanyat en el nostre projecte en aquests vuit anys, 
sense el seu alè i sense el seu recolzament, no ho hagués aconseguit, gràcies a totes i cadascuna d'elles. 
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Moltes gràcies a l'alcalde sortint i a tots i cadascun dels regidors la legislatura passada, crec que hem fet 
una bona tasca i que hem demostrat que sabem i volem treballar en equip, com a poble, tots junts, amb les 
nostres diferències però arribant a acords gairebé sempre. Gràcies alcalde per la teva tasca de govern. 
 
Felicitar als nous regidors pel nou càrrec i pel compromís que han agafat avui per Prades. 
 
Però sobretot moltes gràcies a la meva família pel seu recolzament incondicional, gràcies d'una manera molt 
especial a tu Josep per estar al meu costat constantment, durant la precampanya, la campanya i la 
postcampanya, gràcies per compartir sobretot aquests darrers dies, sé que no ha estat fàcil i sé que has 
patit molt per mi, gràcies. 
 
Ara em pertoca explicar a tots aquells que no em coneguin prou bé com és la vostra alcaldessa, és un 
exercici una mica difícil de fer però ho intentaré. 
 
Soc filla d'una família treballadora, he estat educada a l'escola pública i des de ben petita els meus pares 
hem van ensenyar que si vols aconseguir una fita només hi ha una manera, amb l'esforç i el treball costant, i 
així ho he fet. Sóc una persona seriosa, compromesa amb el meu país, amb el meu poble i amb la meva 
gent, és a dir amb tots vosaltres. Sempre us aniré de cara, amb la veritat per davant, no sóc perfecta, com 
tothom, tinc els meus defectes i a vegades també m'equivoco, quan això passa sé rectificar, tot i que hem 
costi ho faig de bon grat. Sóc fidel als meus principis, honesta, treballadora i no m'espanta la feina ni els 
reptes. La vida m'ha fet créixer com a persona, les adversitats, que no han estat poques, m'han enriquit 
personalment i m'han fet forta. 
 
Ara començo una nova etapa, de molta responsabilitat, no us fallaré, penso que aquests vuit anys m'han 
acabat de preparar per assumir aquest nou repte, i continuaré preparant-me, cada dia es poden aprendre 
coses noves i continuar creixent com a persona. El repte que tinc al davant no el puc afrontar sola, ni 
l'afrontaré, em sento molt acompanyada per tots vosaltres. 
 
Necessito que tots i cadascun dels vilatans de Prades siguin els meus ulls i tot allò que jo no vegi m'ho dieu, 
ja us vaig dir que estaria les 24 hores del dia a la vostra disposició, necessito que tots vulguem un poble 
millor, Prades és i ha de ser per a nosaltres el centre del Món i per això us demano que si veieu una cosa 
que no està bé ens ho comuniqueu, si hi ha una farola que no funciona, si hi ha un carrer que està brut, si 
veieu alguna cosa que és millorable no dubteu en dir-m'ho. Sobretot no us fieu de la murmuració, si no 
sabeu qui ha anat a buscar la farigola i heu sentit que el René ha cobrat per anar-la a buscar, si us plau 
veniu a preguntar-m'ho, jo sempre us diré la veritat, no hi ha res que faci més mal a un poble que els falsos 
rumors. Pregunteu abans d'escampar mentides pel poble, així, amb mentides no farem créixer Prades. Si us 
penseu que m'he presentat a l'alcaldia a Prades per ser Diputada al Parlament, pregunteu-m'ho directament 
i us respondre sense cap problema, si us han dit que m'han fet fora de l'Institut, pregunteu-m'ho i sabreu la 
resposta correcta. Si us diuen que he renunciat al sou de l'alcaldia perquè no el puc cobrar, pregunteu-m'ho, 
us dic avui públicament que com molts rumors això no és veritat. La meva primera acció d'alcaldessa és 
cedir els 24.000 € corresponents al meu sou i seguretat social per a l'Ajuntament de Prades, per afrontar la 
difícil situació econòmica. 
 
Siguem tots plegats constructius, el nostre lema de campanya era en positiu, jo sóc una persona molt 
positiva, però us ho dic de tot cor, quan sento segons què, he de fer grans esforços per continuar en positiu, 
val la pena anar escampant mentides? Jo penso que no. 
 
No són temps fàcils, però treballarem per aconseguir el millor per Prades, treballant al costat de tothom, el 
nostre poble és ric en el teixit associatiu, treballarem colze a colze amb totes les associacions. Sabem que 
hi ha famílies que realment ho passen malament, estarem al seu costat, demanarem plans d'ocupació, per 
poder ampliar la nostra oferta de treball. La nostra gestió serà clara i oberta a tothom. Serem un govern 
transparent. Gestionarem amb austeritat fins a sanejar la nostra economia. Farem tantes reunions com facin 
falta, però heu d'entendre que no sempre ho farem a gust de tothom, sempre podeu venir a demanar 
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explicacions, però a vegades prendrem decisions difícils que heu de saber entendre, ens heu escollit per 
governar i així ho farem amb la mà ferma i pensant en tot el poble. 
 
És per mi un gran honor haver estat elegida alcaldessa del poble de Prades. La seva història i sobretot la 
gent de Prades han estat sempre referent de les nostres muntanyes. Ser l'alcaldessa del meu poble és un 
gran privilegi i un gran repte del qual desitjo fermament ser-ne digna. No us puc amagar un punt d'emoció 
en el moment de prendre possessió del càrrec. Voldria manifestar el meu record per a aquells familiars i 
amics que malauradament avui no ens poden acompanyar perquè ja no estan entre nosaltres, especialment 
el meu pare, avui es sentiria molt orgullós de veure la seva filla assumint aquesta enorme responsabilitat. 
Responsabilitat de servir als veïns i veïnes de Prades sense cap mena d'excepció. Tant als que han votat la 
força política per la qual m'he presentat com els que n'han votat d'altres. Tant als que no han votat com els 
que no poden votar. Tant als que viuen tot l'any al poble com als que pugen els caps de setmana. Vull ser 
l'alcaldessa de tothom i en aquest objectiu us demano que m'hi ajudeu. 
 
L'historiador grec Tucídies, reconegut com a primer teòric de la política, va escriure una frase que ha de 
guiar la nostra acció política, "Les ciutats no les fan les muralles ni els vaixells sinó les persones que hi 
viuen". El poble de Prades som els pradencs i pradenques i és per ells que ens comprometem a treballar. 
 
Em fa molta il·lusió ser l'alcaldessa de Prades. Espero no defraudar-vos. 
 
Finalitzades totes les intervencions, s'aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 Vist i plau 
El secretari L'alcaldessa 
 
 
 
Ramon Conillera i Marsal Lídia Bargas i Musoy 
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