ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE NÚM. 08/2013
NÚM.: 08/2013
DATA SESSIÓ: 10 D’OCTUBRE DE 2013
CARÀCTER DE LA SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA
ACORD PLENARI: A.P.- 041.
HORA: 12.00 HORES
LLOC: SALA DE PLENS DE LA CASA CONSISTORIAL
REGIDORS ELECTES PRESENTS A L'INICI DE LA SESSIÓ:
Sr. Josep Castells Casellas
Sr. Francesc Xavier Pàmies Giménez
Sr. Sebastià Riera Cusí
Sr. Pep Mas Falgueras
Sr. Antoni Comas Danés
Sra. Assumpta Rodrigo Carbó
Sr. Joan Matavera Rifà
Sr. Alexandre Montanyà Rifà
Sr. Joan Callejón Creus
Sra. Alba Molas Rifà
Sr. Ventura Bagaria i Canal
S’INCORPOREN POSTERIORMENT:
--NO HI ASSISTEIXEN:
--EXCUSEN L'ASSISTÈNCIA
--SECRETARI-INTERVENTOR:
Sr. Lluís Xandri i Molas

L’Alcalde dona la benvinguda als assistents i, posteriorment, dóna peu a l’obertura de la
sessió, procedint-se per part del secretari a instal·lar una urna i a distribuir paperetes entre
els regidors per tal de procedir a l’acte d’elecció d’Alcalde, únic punt de l’ordre del dia de la
sessió.
1.- A.P. 041/2013.- ELECCIÓ DE NOU ALCALDE/ALCALDESSA DEL MUNICIPI DE
SANTA MARIA DE CORCÓ.
Vacant l’Alcaldia de l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó per renúncia del seu titular, des
del dia 5 d’octubre de 2013, es procedirà a l’elecció del nou Alcalde/Alcaldessa del
municipi, seguin el procediment previst en la legislació electoral.
Presideix la sessió el Sr. Josep Castells Casellas, Alcalde en funcions.
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Després d’anunciar-se per la Presidència que es procedirà seguidament a l’elecció
d’Alcalde, el Secretari dóna lectura als articles 198 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General:
Article 198
En els supòsits diferents als previstos en els articles 197 i 197 bis, la vacant en
l’Alcaldia es resol de conformitat a allò previst a l’article 196, considerant-se a
aquests efectes que encapçala la llista en la que figurava l’Alcalde el següent de la
mateixa, a no ser que renunciï a la candidatura.
Article 196
En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció
d’Alcalde, d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves corresponents
llistes.
b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors es proclamat
electe.
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria, és proclamat Alcalde el Regidor que encapçali
la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el corresponent
municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig
En els Municipis compresos entre 100 i 250 habitants poden ser candidats a
Alcalde tots els Regidors: si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots
dels Regidors és proclamat electe; si cap obtingués dita majoria serà proclamat
Alcalde el Regidor que hagués obtingut més vots populars en les eleccions de
Regidors.
Quant al sistema de votació, el Secretari dóna lectura als articles 101 i 102 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre:
Article 101
Les votacions poden ser ordinàries, nominals i secretes.
Són ordinàries les que es manifesten per signes convencionals d’assentiment,
dissentiment o abstenció.
Són nominals aquelles votacions que es realitzen mitjançant crida per ordre
alfabètic de cognoms i sempre en darrer lloc el President i en la que cada membre
de la Corporació, en ser cridat, respon en veu alta “sí”, “no” o “m’abstinc”.
Són secretes les que es realitzen per papereta que cada membre de la Corporació
vagi dipositant en una urna o bossa.
Article 102
1. El sistema normal de votació serà la votació ordinària.
2. La votació nominal requerirà la sol·licitud d’un grup municipal aprovada pel Ple
per una majoria simple en votació ordinària.
3. La votació secreta únicament podrà utilitzar-se per a elecció o destitució de
persones.
Preguntats els possibles candidats sobre si mantenen o retiren les seves candidatures, el
Sr. Castells (CiP) i el Sr. Bagaria (ERC) indiquen que en el seu cas la retiren, mentre que
el Sr. Mas (CiU) i el Sr. Montanyà (AUD) manifesten que la mantenen.
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El Sr. Alcalde en funcions proposa el sistema de votació nominal, que és acceptat per la
majoria absoluta de membres del Ple (Srs. Castells, Pàmies, Riera, Montanyà i Callejón; i
Sra. Molas) front el sistema de votació secreta (Srs. Mas, Comas, Matavera i Bagaria; i
Sra. Rodrigo).
Seguidament es procedeix a la crida, per ordre alfabètic dels senyors/es regidors/es i en
darrer terme l’Alcalde en funcions, qui hauran d’indicar a quin dels candidats a l’alcaldia
atorguen el seu vot, essent el resultat en següent:
Sr. Bagaria i Canal
Sr. Callejón i Creus
Sr. Comas Danés
Sr. Mas Falgueras
Sr. Matavera Rifà
Sra. Molas i Rifà
Sr. Montanyà i Rifà
Sr. Pàmies Giménez
Sr. Riera Cusí
Sra. Rodrigo Carbó
Sr. Castells Casellas

En blanc
Sr. Àlex Montanyà
Sr. Pep Mas
Sr. Pep Mas
Sr. Pep Mas
Sr. Àlex Montanyà
Sr. Àlex Montanyà
Sr. Àlex Montanyà
Sr. Àlex Montanyà
Sr. Pep Mas
Sr. Àlex Montanyà

Sr. Àlex Montanyà i Rifà
Sr. Pep Mas Falgueras
En blanc

6 vots
4 vots
1 vot

Per tant, vist el resultat de la votació i tenint en compte que el Sr. Àlex Montanyà i Rifà, que
encapçala la llista del grup Units per Decidir (AUD) ha obtingut sis (6) vots, que
representen la majoria absoluta fixada per la Llei, ÉS PROCLAMAT ALCALDE ELECTE
D’AQUEST AJUNTAMENT.
A la pregunta ACCEPTEU EL CÀRREC PEL QUAL HEU ESTAT ELEGIT ?
Contesta SÍ, ACCEPTO
A la pregunta JUREU O PROMETEU PER LA VOSTA CONSCIÈNCIA I HONOR SERVIR
FIDELMENT EL POBLE DE SANTA MARIA DE CORCÓ, COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDE, AMB LLEIALTAT AL REI I AL PRESIDENT
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, COMPLIR I FER COMPLIR LES LLEIS,
D’ACORD AMB ALLÒ QUE DISPONSEN LA CONSTITCIÓ COM A NORMA
FONAMENTAL DE L’ESTAT I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA ?
Contesta SÍ, HO PROMETO, PER IMPERATIU LEGAL.
Seguidament, el Sr. Àlex Montanyà, un cop proclamat alcalde del municipi de Santa Maria
de Corcó, realitza la següent intervenció que es reprodueix literalment:
Hola, molt bon vespre a tothom,
Moltes gracies per la vostra assistència al Ple.
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Fem un petit recordatori sobre AUD-Units per Decidir, fem memòria. Aquesta
agrupació d’electors es va fundar el dia 10 d’abril de 2011 i només un mes i mig
mes tard, en les eleccions municipals del 22 de maig, va aconseguir gràcies a la
confiança dipositada pels veïns 3 regidors, per gestionar els assumptes públics i
municipals de Santa Maria de Corcó-L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Marti Sescorts i
Sant Julià de Cabrera.
Units per Decidir durant el primer tram de la legislatura, a l’equip de govern i a
l’oposició, va elaborar i concretar alguns punts del seu programa electoral, i també
va donar suport als programes dels altres grups municipals que van demostrar
valentia per encarar millores en el benestar comunitari, la cohesió territorial, el
desenvolupament econòmic i la convivència social.
Doncs bé, a partir d’avui continuarem desenvolupant el nostre projecte electoral i
tindrem, igualment, molt en compte les aportacions tan de CIU, CIP i ERC, estiguin
a l’oposició o governin amb Units per Decidir.
Iniciem una segona etapa on ens correspon ENCAPÇALAR LA MAXIMA
RESPONSABILITAT EN L’ACCIÓ DE GOVERN.
Nosaltres la resumim així:
Il·lusió desbordant per afrontar els reptes importants que ens esperen com a
municipi de Catalunya!
...per aconseguir aquests reptes entre tots, només un incís que reflexa la nostra
voluntat de governar i de decidir.
De compartir el govern i de compartir les decisions.
Aquí, ara, us presentem el calendari general de participació i comunicació que
tenim previst des d’avui fins a la fi de la legislatura, el maig del 2015. Hi ha inclosos:
1.
2.
3.
4.

els dies de convocatòria dels plens ordinaris,
reunions de debat amb els grups municipals prèvies als plens ordinaris,
convocatòries del Consell Ciutadà, i
publicacions del Butlletí Municipal,

Demà convocarem per a la propera setmana a CIU, CIP i ERC per posar de relleu i
tractar assumptes que com a regidors i veïns del municipi ens ocupen.
I en el proper Ple, ordinari o extraordinari, donarem compte :
1.
2.
3.
4.

del repartiment i designació de regidories
de la periodicitat de les sessions plenàries
els nomenaments de tinents d’alcaldes i tresorer
els representants de la corporació en els òrgans col·legiats que participa el
consistori
5. el reconeixement de la dedicació dels membres de la corporació i la fixació
de les corresponents retribucions i indemnitzacions
6. i de la constitució de la junta de govern local.
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Si no anem errats, Santa Maria de Corco-L’Esquirol, Cantonigròs, Sant Marti
Sescorts i Sant Julià de Cabrera, fins avui han estat governats per partits polítics.
Com ja us hem dit, Units per Decidir no es un partit polític, es una agrupació
d’electors i es per això que podem abraçar qualsevol iniciativa de qualsevol
veí, entitat o associació sense perjudicis.
Escoltarem sempre, i escoltarem a tothom!
I tal i com hem fet fins ara, prendrem fermes decisions en benefici de tots i de tot el
territori. Serem mes pragmàtics i mes estrictes si cap, en al gestió administrativa
diària del consistori perquè la situació actual ens ho demana, i actuant amb
tenacitat, molta tenacitat, convicció, amb eficiència, transparència, molta
transparència, per el present i el futur del nostre municipi
ACONSEGUIREM FITES MOLT IMPORTANTS!
A partir d’ara ens farem responsables de tots els recursos humans i materials del
consistori, i optimitzarem, buscarem i trobarem els mecanismes adequats, per
donar peu i veu, a que la cultura, el patrimoni històric i natural, les entitats,
l’emprenedoria local, la pagesia...es puguin visualitzar i reivindicar mes que mai.
I que tots els veïns, els infants, el jovent, la gent gran, els nouvinguts i els arrelats
des de generacions passades augmentin la seva estima, i el seu apreci, cap al
municipi on vivim i treballem.
Avui, donem la benvinguda a un nou govern i avui volem agrair la tasca que han
fet al consistori els senyors Josep Castells, Xavier Pàmies i Sebastià Riera de
Cabrerès i Progrés al front de les seves respectives regidories durant la
primera part de la legislatura. En el període que Units per Decidir va compartir
govern amb Cabrerès i Progrés van demostrar un compromís polític amb la resta de
regidors i veïns molt lloable.
Per finalitzar, els tres regidors de AUD que avui som aquí amb vosaltres: l’Alba
Molas, en Joan Callejón i jo mateix, també volem donar mil gràcies als veïns, amics,
família i als membres de la llista d’Units per Decidir, especialment en Santi
Rosquellas i la Rosa Prat, per que tots heu fet possible que Units per Decidir fos
una realitat i no només paraules i bones intencions. Bona nit.
Seguidament, intervé, en nom del grup de CiU, la Sra. Rodrigo, intervenció que es
reprodueix literalment a continuació:
Vagi per endavant la nostra felicitació al nou alcalde i el desig que pugui portar a
terme una acció de govern eficaç.
Tanmateix, no compliríem amb la nostra obligació si no exposem el nostre punt de
vista sobre la situació actual. Volem remarcar que, al nostre entendre, la solució
adoptada no ens sembla la més oportuna ni vàlida per als interessos del municipi.
Un govern només amb tres regidors -1 dels quals per cert no resideix al municipiés poc representatiu i legítim. No és , evidentment, la millor solució per governar.
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No fem cap favor al municipi amb aquest tipus de pactes que responen a uns
interessos conjunturals d’inici de la legislatura. Resulta difícil entendre com es pot
accedir a tasques de Govern amb una minoria tan clara, sense cap programa de
govern consensuat amb cap altre força política.
En el cas que vostès vegin la necessitat de pactar amb altres forces per governar,
hauran de tenir present que els pactes es fan sempre per aplicar un programa i en
funció del pes cada força política. Cal remarcar que el grup de Convergència i Unió
és la formació que compta amb més vots i regidors, i és la que té major
representativitat i un pes específic més important al municipi.
Per tant, disposats a ajudar, a col·laborar, però d’acord amb les línies bàsiques del
nostre programa, perquè no podem trair la confiança dipositada pels nostres
electors.
En nom del grup d’ERC, en Sr. Bagaria desitja molta sort al nou alcalde i al seu equip.
El Sr. Castells, en nom de Cabrerès i Progrés, desitja sort al nou alcalde i al seu equip en
la nova tasca.
Constatat que no hi ha més assumptes per tractar ni més intervencions, i essent les 20.20
hores, l’Alcalde dóna per finalitzada la sessió, de la qual, com a secretari, en dono fe.

El secretari

Vist i plau
L’alcalde

Lluís Xandri i Molas

Àlex Montanyà i Rifà
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