NÚM.06/11
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL DEL
DIA 11 de JUNY DE 2011
Al local municipal la Cooperativa a les dotze hores de l’onze de juny de dos
mil onze, prèvia convocatòria i de conformitat amb allò que disposa l'article
195.1) de la Llei 5/1985 de 19 de juny, es reuneixen els regidors electes
següents, per a la celebració de l'acte de Constitució de l'Ajuntament
resultant de les Eleccions Locals celebrades el dia vint-i-dos de maig de dos
mil onze:
•

BRUGUÉS BRUGUÉS FRANCESC XAVIER

CiU

•

ARDERIU GOMÀ MONTSERRAT

CiU

•

SABARIEGOS CANO DANIEL

CiU

•

SERRA MUSET JOAN

PUC-PM

•

VILA MARTÍNEZ SERGI

PUC-PM

•

CENTELLAS ARMENTÉ JOSEP

APC-ERC-AM

•

JORBA PONS JOSEP

APC-ERC-AM

els quals constitueixen la totalitat del nombre legal de regidors
d'aquest Ajuntament, amb la finalitat de celebrar sessió de constitució
de l'Ajuntament resultant de les eleccions locals celebrades el dia 22
de MAIG DE 2011
Hi assisteix també :
la Secretària-Interventora accidental Sra. Roser Gallego Miñarro
ORDRE DEL DIA
01.CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT RESULTANT DE LES
ELECCIONS LOCALS CELEBRADES EL DIA VINT-I-DOS DE MAIG
DE DOS MIL ONZE
En primer lloc, es procedeix a formar, en aplicació del que preveu
l'article 195.2) de la Llei 5/1985, de 19 de juny, la mesa presidencial,
que es constitueix pel senyor F.Xavier Brugués Brugués, com a regidor
electe de major edat, i el senyor Joan Serra Muset, com a regidor
electe de menor edat.
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Presideix la sessió el senyor F. Xavier Brugués i Brugués, actuant com
a Secretària, la de la Corporació.
Seguidament el senyor president declara oberta la sessió i, prèvia
verificació per la mesa, la Secretària dóna lectura de les credencials
emeses per la Junta Electoral de Zona d'Igualada i aportades pels
senyors regidors electes
A continuació, la mesa d'edat comprova les declaracions de béns
patrimonials i d'incompatibilitat presentades per tots els senyors
regidors electes.
Acte seguit, tots els regidors prenen possessió de llurs càrrecs, tot
prestant la següent declaració d’acatament a la Constitució, en
compliment de l'article 108.8) de la Llei 5/1985,de 19 de juny:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de Regidor de l'Ajuntament de Castellolí,
amb lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució, com a
norma fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya ?"
•
•
•
•
•
•
•

BRUGUÉS BRUGUÉS F. XAVIER
ARDERIU GOMÀ MONTSERRAT
SABARIEGOS CANO DANIEL
SERRA MUSET JOAN
VILA MARTÍNEZ SERGI
CENTELLAS ARMENTÉ JOSEP
imperatiu legal
JORBA PONS JOSEP
imperatiu legal

si,
sí,
si,
si,
si,
si,
si,

ho prometo
ho prometo
ho prometo
ho prometo
ho prometo
ho
prometo
ho

prometo

per
per

A continuació el senyor president declara constituïda la Corporació,
atès que hi són presents la totalitat de regidors que componen
l'Ajuntament, i explica el procediment de l'elecció de l'AlcaldePresident. Presenten candidatura el cap de llista del grup polític
Convergència i Unió, senyor:
En F. XAVIER BRUGUÉS I BRUGUÉS
el cap de llista del Grup polític Plataforma Units per Castellolí
En JOAN SERRA MUSET
el cap de llista del Grup polític Alternativa pel Canvi
En JOSEP CENTELLAS ARMENTÉ
Efectuada la votació mitjançant sufragi secret, i realitzat públicament
l'escrutini, es produeix el següent resultat:
En Joan Serra Muset

4 vots
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En F. Xavier Brugués Brugués

3 vots

Atès que el senyor Joan Serra Muset, és el candidat que ha obtingut la
majoria absoluta dels vots, el senyor President de la mesa d'edat,
proclama Alcalde - President de l'Ajuntament de Castellolí, al senyor
JOAN SERRA MUSET, candidat que encapçala la llista presentada per
Plataforma Units per Castellolí.
Immediatament, el senyor Alcalde pren possessió del seu càrrec, tot
prestant la següent declaració d'acatament a la Constitució:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Castellolí, amb
lleialtat al Rei i respectar i fer respectar la Constitució, com a norma
fonamental de l'Estat, així com l'Estatut d'Autonomia de Catalunya ?"
Contestant : "Si, ho prometo".
El Sr. Jesús Brugués i Brugués lliura la bara de comandament del
càrrec d'Alcalde - President , al senyor JOAN SERRA MUSET, i li cedeix
la presidència de la sessió .
L'Alcalde - President dóna torn de paraula al regidor Sr. Josep
Centellas que encapçala la llista d’Alternativa pel Canvi, el qual
manifesta que fa vuit anys el grup ApC va néixer a Castellolí per fer un
canvi de persones, de política i de tarannà i s’ha treballat durant vuit
anys per aquest canvi. En les últimes eleccions va concórrer un nou
grup polític, la PUC, amb un programa electoral amb punts coincidents
amb el programa d’ApC que donava peu a pensar en un possible pacte
post electoral, però aquest no ha estat possible. En un pacte totes les
parts han de cedir un 20% per poder arribar a un acord en el 80%
restant. No ha estat el cas, la PUC no ha cedit ni una coma del seu
programa i per tant no s’ha pogut fer un pacte de govern. Avui, aquí
no hi ha pacte. Tot i això s’han donat els dos vots perquè el Sr. Joan
Serra pogués ser Alcalde, de forma gratuïta i ha canvi de res. ApC
encara creu que el canvi es possible i per això ha triat l’opció de votar
al Sr. Joan Serra i no a ApC i que governés la llista més votada. Ara la
PUC haurà de complir tot allò que han promès en el seu programa
electoral i si no ho fan d’aquí quatre anys tothom podrà expressar-se
novament i posar les coses al seu lloc.
El Sr. Sergi Vila constata que cinc minuts abans de fer la votació no
sabien quin seria el resultat. Manifesta que l’objectiu de la PUC era un
govern a set, que no ha estat possible fins ara, però creu que encara
es pot aconseguir, no un pacte, però si a nivell de regidories.
Manifesta que han tingut converses amb les dues forces polítiques i
que l’opció de canvi passava perquè el Sr. Joan Serra fos l’alcalde. No
hi hagut acord previ, però creu que el que s’ha de fer es seure tots
plegats i repartir les feines que toca fer en aquest quatre anys i pensar
en treballar pel poble i deixar a banda partits, jocs polítics, Consell
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Comarcal, etc, el que toca es treballar per Castellolí i res més.
Representen, potser, una força atípica, la Puc el que vol es que la
política sigui més participativa, que s’obrin les portes de l’Ajuntament
per tots els que tinguin una iniciativa, que es sentin representats i es
pugui tirar endavant.
L'Alcalde - President dóna torn de paraula al regidor Sr. F. Xavier
Brugués, el qual manifesta que efectivament ha estat una sorpresa
inesperada, CiU esperava un govern en minoria, potser un govern a
cinc, però el pacte no ha estat possible. Per pactar cal renunciar, el
pacte amb la formació que en campanya deia que faria costat a llista
més votada, no ha estat possible, pactar es negociar, i la PUC exigia,
no negociava. El punt més conflictiu ha estat el POUM i concretament
el polígon dels Ninots, CiU estava d’acord en fer un referèndum
vinculant, la forma més democràtica i més clara de desencallar aquest
tema i poder arribar a un govern a cinc, la PUC no ha volgut i per tant
no ha estat possible. CiU estarà a l’oposició fent també una bona tasca
pel poble i posant-se a servei de tots els ciutadans.
Seguidament l’Alcalde – President Sr. Joan Serra Muset dona les
gràcies a tothom, agraeix la feina feta a tots els regidors que fins ara
han treballat per Castellolí i als que avui han pres possessió. Agraeix a
l’alcalde Jesús Brugués la feina feta, dedicant més de mitja vida al
poble de Castellolí i manifesta que es de justícia que es reconegui i
que en un dia com avui es senti estimat.
“S’han intentat fer pactes fins al dia d’avui, no ha estat possible, però
no vol dir que no es puguin fer d’ara en endavant. Jo he estat elegit
alcalde però m’agradaria que tothom treballés pel poble, crec que la
manera positiva es seure i explicar que es pot fer conjuntament, deixo
les portes obertes tant a ApC com a CiU i no em conformo amb les
opinions expressades avui, lluitarem des de la governabilitat perquè
tothom hi sigui. Si tothom se sent representat, si està a l’ajuntament
la feina estarà més repartida i els objectius finals que revertiran al
poble seran més senzills de fer. Finalment donar les gràcies al propi
partit, a l’equip de la Plataforma que sense el seu treball no hagués
estat possible que avui sigui alcalde de Castellolí, i a les nostres
famílies que durant aquest temps ens han estat apoiant. Moltes
gràcies a tots.”
Amb aquestes paraules s'aixeca la sessió a les tretze hores.
De tot això s'estén la present acta, del contingut de la qual, com a
secretari, dono fe del lloc i la data indicats al començament.
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