Xavier Codina i Casas (ERC)
Agustí Comas i Guitó (ERC)
Núria Barba i Bosch (ERC)
Josep Illa i Antich (ERC)
Judit Raja i Delgado (ERC)
Laura Tarradellas i Font (ERC)
Ferran Balcells i Picart (ERC)
Antoni Valverde i Oliva (ERC)
F. Xavier Claus Viñas (CIU)
Montserrat Claret i Tapias (CIU)
Antoni Puiggros i Colldeforn (CIU)
Josefina Rodríguez Pérez (PM)
David Casellas Gaja (PM)
La Secretària acctl.
Roser Espinalt Castellana
A Santpedor, a les onze del migdia del dia 13 de juny de 2015, prèvia convocatòria i
sota la Presidència de la Mesa d’edat integrada pels escollits de major i menor edat
presents a l’acte, i de la que serà Secretària la que ho és de la Corporació, segons
disposa la l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85 de 19 de juny, es reuneixen els regidors
electes de la Corporació, a l’efecte de celebrar sessió constitutiva de l’Ajuntament,
d’acord amb els resultats de les eleccions municipals celebrades el dia 24 de maig de
2015.
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ASSISTENTS

ACTA DEL PLE

Ordre del dia
A.- DELIBERACIÓ D’ASSUMPTES
1.
2.

CONSTITUCIÓ AJUNTAMENT
ELECCIÓ ALCALDE/ALCALDESSA

La Secretària obre l’acte d’acord amb el següent:
El present acte té per objecte la Constitució de la nova Corporació municipal, d’acord
amb els resultats de les eleccions celebrades el passat dia 24 de maig de 2015,
convocades pel Reial Decret 233/2015, de 30 de març publicat al Butlletí Oficial de
l’Estat número 77 de data 31 de març de 2015.
El procediment corresponent ve establert en la pròpia Llei Orgànica 5/1985 reguladora
del Règim Electoral General, articles 195 i 196 (aquest últim referent a l’elecció de
l’Alcalde/sa) que diuen:
Article 195.-
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XAVIER CODINA CASAS (2 de 2)
ALCALDE PRESIDENT
Data Signatura: 24/08/2015
HASH: f8ea638c661dd154251655d477294be2

ROSER ESPINALT CASTELLANA (1 de 2)
Secretària Acctal. / Cap RRHH
Data Signatura: 24/08/2015
HASH: f7d578f64760c6623113c5bd1d229730

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
DEL DIA 13/06/2015.

PRIMER. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim dia
posterior a la celebració de les eleccions, a no ser que s’hagi presentat recurs contenciós
electoral contra la proclamació dels regidors/es electes, en AQUEST supòsit es
constituiria el quadragèsim dia posterior a les eleccions.
SEGON. Amb aquesta finalitat es constituirà una Mesa d’edat integrada pels electes de
major i menor edat presents en l’acte, actuant com a Secretari el que ho sigui de la
Corporació.
TERCER. La Mesa comprovarà les credencials presentades, o acreditacions de la
personalitat dels electes, en base a les certificacions trameses a l’Ajuntament per la
Junta Electoral de Zona.

a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les corresponents llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots de regidors és proclamarà
Alcalde.
c) Si ningú d’ells obté l’esmentada majoraria es proclamarà Alcalde el regidor o
regidora que encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars
en el corresponent Municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
Procedeix per tant:
PRIMER: Constitució de la mesa d’edat

ACTA DEL PLE

Article 196.- En la mateixa sessió de constitució de la Corporació, es procedirà a l’elecció
de l’Alcalde/ sa, d’acord amb el següent procediment:
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QUART. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si hi
concorren la majoria absoluta dels regidors/es electes. En cas contrari es celebrarà
sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació, fos quin fos el nombre de
regidors/es presents.

TERCER: Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment establerta
d’acatament a la Constitució
QUART: Elecció i presa de possessió de l’Alcalde/ssa.
Una vegada els regidors i regidores hagin pres possessió poden consultar l’arqueig de
caixa corporació i l’inventari consolidat del patrimoni de l’Ajuntament de Santpedor.
Es procedeix a la Constitució de la Mesa d’edat.
Segons les dades de què disposa aquesta Secretària el regidor de més edat és el Sr.:
JOSEP ILLA ANTICH, nascut el dia 2 de febrer de 1965 del Grup ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL
I el Regidor més jove és el Sr. FERRAN BALCELLS PICART, nascut el dia 20 de juliol de
1989 del Grup ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL
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SEGON: Acreditació dels regidors electes davant la mesa, presentant la corresponent
credencial.

Comprovades les credencials presentades, es dóna per constituïda la mesa d’edat.
President : Sr. JOSEP ILLA ANTICH
Vocal de menys edat: Sr. FERRAN BALCELLS PICART
El President dóna la benvinguda a tothom i obre la sessió per la constitució del nou
Ajuntament. D’acord amb el procediment assenyalat, la Sra. Secretària procedirà a
cridar, de forma individualitzada, els Senyors/Senyores regidors/es que ocuparan cada
un dels escons.
La Secretària diu que d’acord amb les actes de proclamació emeses per la Junta
electoral de Zona de Manresa, en dates 2 i 10 de juny de 2015 es proclamen oficialment
els candidats a regidors i regidores de l’Ajuntament de Santpedor els senyors i senyores
següents:

Sr. XAVIER CODINA CASAS
Sra. NURIA BARBA I BOSCH
Sr. AGUSTI COMAS GUITÓ
Sr. JOSEP ILLA ANTICH
Sra. JUDIT RAJA DELGADO
Sra. LAURA TARRADELLAS FONT
Sr. FERRAN BALCELLS PICART
Sr. ANTONI VALVERDE OLIVA

Per CONVERGÈNCIA I UNIÓ
9. Sr. FRANCESC XAVIER CLAUS VIÑAS
10. Sra. MONTSERRAT CLARET TAPIAS
11. Sr. ANTONI PUIGGRÓS COLLDEFORN
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ACTA DEL PLE

Per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL

12. Sra. FINA RODRÍGUEZ PÉREZ
13. Sr. DAVID CASELLAS GAJA
El President comprova que assisteixen la totalitat dels regidors electes, i que per tant es
pot continuar la sessió. Es fa constar que tots els/les regidors/es electes, d’acord amb la
informació obrant a l’expedient, han presentat les corresponents declaracions
d’interessos i activitats. Abans, no obstant, la Mesa fa avinent a tots els/les regidors/es
electes, que si algun d’ells estigués afectats per alguna de les causes de incompatibilitat
prevista per la Llei Orgànica del Règim Electoral General en els seus articles 177 i 178 i
altra legislació concordant, ho ha de manifestar en aquest moment.
No havent manifestat res cap dels electes, la Mesa considera que no existeixen
incompatibilitats i disposa que es procedeixi al jurament del càrrec. Per tal de formular el
jurament o promesa es posa a disposició dels regidors i regidores la Constitució, l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i el Privilegi Major atorgat per Martí I l’Humà a la Vila de
Santpedor.

3

Codi Validació: 3NAKQAZ95CSTZ7964EWC7PQKP | Verificació: http://santpedor.sedelectronica.es/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 7

PER PROGRÉS MUNICIPAL – CANDIDATURA DE PROGRÉS

La Senyora secretària procedirà, a continuació, a llegir la forma legal de jurament o
promesa i seguidament anomenarà alfabèticament un a un a tots els regidors/es, els
quals respondran: “si, ho juro” o “Si ho prometo”. Prega als Srs i Sres. Regidors/es que
es posin en peu.
La Secretària diu:
“Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions de
regidor i regidora de l’ajuntament de Santpedor amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”

Sra. MONTSERRAT CLARET TAPIAS
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
Sr.
FRANCESC XAVIER CLAUS VIÑAS
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
Sr.
XAVIER CODINA CASAS
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
Sr.
AGUSTI COMAS GUITÓ
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
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Sr.
DAVID CASELLAS GAJA
Ho jura.
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Sra. NURIA BARBA I BOSCH
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.

ACTA DEL PLE

Sr.
FERRAN BALCELLS PICART
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.

Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
Sr.
JOSEP ILLA ANTICH
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.

Sra. LAURA TARRADELLAS FONT
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
Sr.
ANTONI VALVERDE OLIVA
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.
El President anuncia que queda constituït el nou ajuntament de Santpedor i seguidament
es procedirà a l’elecció de l’alcalde.
La Secretària diu que com ja s’ha indicat a l’inici d’aquest Acte, és l’article 196 de la Llei
General Electoral la norma que regula l’elecció de l’Alcalde juntament amb altres
preceptes de la normativa municipal. Poden ser candidats tots els caps de llista i que la
votació es farà de forma secreta. A tots els regidors i regidores se’ls ha facilitat una
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Sra. FINA RODRÍGUEZ PÉREZ
Ho jura, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia que resta a
disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya i
de la decissió que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, en benefici del
poble català.
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Sra. JUDIT RAJA DELGADO
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.

ACTA DEL PLE

Sr.
ANTONI PUIGGRÓS COLLDEFORN
Promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncia
que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les nostres institucions
l’estat català lliure i sobirà.

papereta per tal de manifestar el seu vot. Per realitzar la votació es cridarà a cada regidor
i regidora seguint l’ordre alfabètic, per tal que disposin el seu vot a la urna, tot seguit la
Mesa procedirà a fer l’escrutini.
El President pregunta quins regidors, regidores que encapçalin les seves corresponents
llistes presenten candidatura??
Queden proclamades les candidatures següents:
Xavier Codina Casas per ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD
MUNICIPAL
Xavier Claus i Viñas per CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Fina Rodríguez i Pérez per PROGRÉS MUNICIPAL. CANDIDATURA DE PROGRÉS

Es celebra la votació.
Es fa l’escrutini (el Sr. Ferran Balcells llegeix el vots)
El Sr. Illa diu que escrutades les paperetes el resultat de la votació és el següent:
Sr. Xavier Codina Casas
Sr. Xavier Claus Viñas
Sra. Fina Rodríguez Pérez
Vots en blanc / abstencions: 2

Nombre de vots: 8
Nombre de vots: 3
Nombre de vots: 0

Queda proclamat Alcalde President de l’Ajuntament de Santpedor, el Cap de llista del
grup d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA- ACORD MUNICIPAL Sr. XAVIER
CODINA CASAS
El Sr. XAVIER CODINA CASAS accepta el càrrec pel qual ha estat elegit en aquest cas i
es procedirà al jurament o promesa d’acatament a la Constitució.
La Sra. Secretària dóna lectura a la forma legal de jurament o promesa.
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Sr. FERRAN BALCELLS PICART
Sra. NURIA BARBA I BOSCH
Sr. DAVID CASELLAS GAJA
Sra. MONTSERRAT CLARET TAPIAS
Sr. FRANCESC XAVIER CLAUS VIÑAS
Sr. XAVIER CODINA CASAS
Sr. AGUSTI COMAS GUITÓ
Sr. JOSEP ILLA ANTICH
Sr. ANTONI PUIGGRÓS COLLDEFORN
Sra.JUDIT RAJA DELGADO
Sra.FINA RODRÍGUEZ PÉREZ
Sra.LAURA TARRADELLAS FONT
Sr. ANTONI VALVERDE OLIVA

ACTA DEL PLE

Seguidament, i a mesura que es vagi nomenant als Regidors, aquests podran dipositar el
seu vota a la urna.

Número : 2015-0014 Data : 24/08/2015

El President informa que es poden emplenar les paperetes

Sr. Xavier Codina Casas, jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec d’alcalde de l’ajuntament de Santpedor, amb lleialtat
al rei, i respectar i fer respectar la constitució i l’estatut d’autonomia de Catalunya?
El sr. Alcalde promet per imperatiu legal, i per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana anuncia que resta a disposició del nou Parlament, del President i del Govern
de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de
2015, per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb les
nostres institucions l’estat català lliure i sobirà.
El President de la Mesa prega a l’Alcaldessa sortint Sra. Laura Vilagrà Pons que faci
entrega del bastó de comandament de la Vila de Santpedor a l’Excel.lentíssim Sr. Alcalde
de l’Ajuntament de Santpedor, Xavier Codina Casas i tot seguit li prega que ocupi la
Presidència.

i finalment pren la paraula el Sr. Alcalde per pronunciar el seu parlament, per a qui és un
dia molt especial, atès l’orgull que suposa ser alcalde de Santpedor. Primer de tot agraeix
als seus companys per tota la feina feta en aquests anys, als regidors sortints i sobretot a
la Laura, de qui n’après molt amb tots els seus consells.
Té un record especial per a tota la seva família, qui l’ha “aguantat” en tots aquests dies
tan intensos de campanya.
Estén la mà als grups de l’oposició per poder governar.
Estaran al costat del parlament i institucions per aconseguir un pais nou, net de
corrupció.
Es començarà a treballar per Santpedor a partir d’aquest moment.
S’aixeca la sessió quan són tres quarts de dotze del migdia, la qual cosa, com a
secretària certifico, i s’estén aquesta acta.
Vist i plau
L’Alcalde

La Secretària acctl.
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Intervé la Sra. Rodríguez, qui agraeix l’assistència a tothom en aquest acte, agraeix
també la participació dels ciutadans, sense els quals no serien aquí. Agraeix als
companys i als tècnics en els 3 anys de govern, en especial la Gemma i la Dolors.
Avui s’inicien 4 anys d’oposició, des d’on s’intentarà fer possible els projectes que
proposen, tot i que sigui molt difícil. Felicita a tots els regidors, tant d’oposició com
d’equip de govern.

ACTA DEL PLE

Intervé el Sr. Claus qui felicita a l’alcalde, agraeix la feina feta, la prova és que hi ha un
poble millor que fa 4 anys i que s’ha de seguir amb els projectes per millorar-lo encara
més. Parla de les properes eleccions del 27 de setembre com al primer repte de país
molt important i s’espera que siguem a l’alçada del que s’espera de nosaltres.
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L’Alcalde dóna la paraula als portaveus dels diferents grups polítics municipals.

