ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 11 DE JUNY DE 2011

A Castellserà, essent les dotze hores del dia onze de juny de dos mil onze, es reuneixen a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament els senyors:
Josep Maria Casals Brescó; Elisabeth Sanabria Llonch; Armengol Vidal Folguera; Isaac Martinez Castro;
Marcel Pujol Coll; Mercè M. Perera Folguera; Jordi Vicioso Canela; Irene Badia Folguera; David Barbero
Trullols.
Els quals han estat proclamats Regidors per la Junta Electoral de Zona, com a resultat de les eleccions
celebrades el passat dia 22 de maig de 2011, assistint la sotasignat secretària de la Corporació, a l’objecte
de celebrar sessió constitutiva de l’Ajuntament, atès el que disposa l’art. 195 de la Llei del Règim Electoral
General de 19 de juny de 1985.
A l’hora indicada, es procedeix a formar la Mesa d’edat constituïda pels Srs. Josep M. Casals Brescó i
Irene Badia Folguera, regidors de major i menor edat dels electes presents, ocupant la Presidència el
primer d’ells i actuant com a Vocal el segon. Com a secretària hi actua la de la Corporació, Pepita Goixart
Pascual.
A continuació, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’acte de constitució del
nou Ajuntament, així com el resum general de les eleccions a Regidors i la relació dels que han estat
proclamats electes per cadascuna de les llistes i han obtingut llocs i que és com segueix:
Convergència i Unió
Josep Maria Casals Brescó
Elisabeth Sanabria Llonch
Armengol Vidal Folguera
Isaac Martínez Castro
Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal
David Barbero Trullols
Independents per Castellserà
Marcel Pujol Coll
Mercè M. Perera Folguera
Jordi Vicioso Canela
Irene Badia Folguera
A continuació la Mesa comprova les credencials dels regidors electes, d’acord amb les certificacions
trameses per la Junta Electoral de Zona, i tot seguit presten el jurament o promesa del càrrec.
El president de la Mesa declara constituïda la Corporació.
Seguidament té lloc l’elecció d’Alcalde, una vegada llegits els preceptes legals que la regulen. El president
de la Mesa demana a cadascun dels Regidors que han encapçalat llistes electorals si presenten la seva
candidatura a l’Alcaldia. Responen afirmativament els senyors:
Josep M. Casals Brescó i Marcel Pujol Coll
A continuació es sotmeten a votació les candidatures presentades i els Regidors, prèvia crida, deposen el
seu vot a l’urna. Acabada la votació, la Mesa efectua l’escrutini que dóna el resultat següent:
Sr. Josep Maria Casals Brescó, cap de la llista presentada per Convergència i Unió, 4 vots.
Sr. Marcel Pujol Coll, cap de la llista presentada per Independents per Castellserà, 5 vots.
Vist el resultat de l’escrutini, es proclama Alcalde electe d’aquest Ajuntament al Sr. Marcel Pujol Coll, atès
que ha obtingut la majoria absoluta.
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Seguidament l’Alcalde electe Sr. Marcel Pujol Coll fa la promesa del càrrec i ocupa la Presidència.
Estant present l’Alcalde electe dirigeix uns mots de salutació als seus companys de la Corporació i els
agraeix la confiança mostrada.
A continuació s’obre un torn de paraules per als Regidors i intervenen:
Sr. Josep M. Casals Brescó. Només unes paraules d’agraïment a tots els regidors i responsables de
gestió que durant diferents períodes de temps han treballat des del Consistori per a fer avançar
Castellserà.
També agrair al poble de Castellserà el suport rebut que ens situa en la llista més votada.
Amb tot però, no ens ha estat possible fer govern, però des de l’oposició mirarem d’exercir l’encàrrec de
regidors que la ciutadania ens ha fet.
Treballarem des del rigor i la responsabilitat en aquesta nova vessant, fent tota mena d’aportacions que
creguem puguin aportar millores a la gestió del municipi.
Per acabar només desitjar tota mena d’encerts al nou govern i que el seu treball faci millorar el nostre
municipi.
Sr. David Barbero Trullols. Primer de tot voldria agrair al meu grup la confiança que han dipositat en mi
per encapçalar aquest nou projecte i donar-me la oportunitat de gaudir d’aquesta nova experiència, que
tan m’il·lusiona i em motiva.
En segon lloc voldria agrair a l’Agustí i a l’Alexandra la feina feta durant tot aquest temps, sense ells jo avui
no seria aquí, per tot gràcies.
Òbviament no puc deixar de donar el meu agraïment a totes les persones que van confiar en mi i en la
nostra llista, de veritat gràcies, estic segur que no us decebrem.
També m’agradaria explicar-vos perquè hem decidit donar suport al grup dels independents, i al seu cap
Marcel Pujol. El motiu principal ha estat el resultat de les eleccions, on des del nostre humil punt de vista,
entenem que una part important de la gent del nostre poble reclamava un canvi de govern i per aquest
motiu hem pres aquesta decisió. Evidentment no és l’únic, un altre motiu decisiu a l’hora de prendre
aquesta decisió ha estat la proximitat en els nostres programes electorals.
Així doncs, espero que a partir d’avui puguem treballar tots plegats per fer del nostre poble un lloc cada dia
millor.
Moltes gràcies a tots i totes per la vostra atenció.
Es procedeix a cloure l’acte amb la intervenció del Sr. Alcalde, Marcel Pujol Coll.
Fa quatre anys un grup de persones vam iniciar un nou projecte pel poble per tal de fer arribar a
l’Ajuntament una altra manera de fer. Ens agradaria dir que no ha estat fàcil arribar fins aquí. Fa quatre
anys va ser dur per tots nosaltres els comentaris sobre la nostra candidatura, però hem demostrat que un
cop dins de l’Ajuntament podem treballar bé i hem procurat fer créixer el poble des del costat que ens va
tocar, la oposició.
Ara, la gent ens ha volgut donar més confiança, però tampoc ha estat gens fàcil. Fa poc em van dir, ho
pots aconseguir si és el que realment vols. Això va ser el que vaig traslladar als meus companys de
candidatura en els moments més difícils. Volíem fer arribar a l’Ajuntament una nova manera de fer i ho
havíem d’explicar a la gent, així ho hem fet i a la gent els ha agradat la nostra proposta i han fet possible
que arribem fins aquí. Per nosaltres el resultat de les eleccions del passat 22 de maig demanava un canvi
a l’Ajuntament i per això hem buscat el suport necessari per tirar endavant el nostre projecte del poble.
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Vull agrair el suport que personalment m’han donat la Iris i el Genís en tot aquest procés i sobretot en els
moments més difícils, que no han estat pocs. També dir que jo estic llegint aquestes paraules però hi ha
un fantàstic equip amb moltes ganes de treballar i esforçar-se per Castellserà. La Mercè, el Jordi, la Irene,
el David, la Judit, el Roger, el Javier, la Gemma, la Caterina, el Lluís, la Montserrat, la Joana i la Júlia, així,
com totes aquelles persones que d’una forma o altra ens han ajudat, som aquest projecte i entre tots ho
farem el millor que sapiguem per tirar-lo endavant. Agrair també a tots aquells votants que el passat 22 de
maig van creure en nosaltres i van fer-nos confiança per passar al davant de l’Ajuntament.
També vull donar gràcies al grup del Partit dels Socialistes per seu suport i confiança en aquest projecte
que tirarem endavant plegats.
Però no només nosaltres serem els responsables de l’Ajuntament. Molts veïns i veïnes van donar suport al
grup de Convergència i Unió que formarà part del consistori i també tindrà les seves responsabilitats i
haurà de treballar per Castellserà.
M’agradaria donar la benvinguda a l’Ajuntament als nous regidors, la Mercè, el Jordi, la Irene, el David, la
Elisabeth i l’Ermengol, i encoratjar-los a treballar plegats per un Castellserà millor. També agrair la feina
feta als regidors amb els que he compartit aquests darrers anys a l’Ajuntament, d’una forma especial al
company Jordi Pedrós, amb el que hem treballat plegats. Agrair al company que segueix, l’Isaac i la resta
de companys que no repeteixen, l’Agustí, l’Alexandra, el Miquel, el Josep i el Jordi Gabarra. També
m’agradaria tenir unes paraules per la persona que ha ocupat el càrrec d’alcalde durant els darrers 12
anys i amb el que seguirem treballant. Gràcies Josep Maria per tota la feina feta. Tot i que puguem haver
tingut algunes discrepàncies durant els darrers quatre anys, sabem que has dedicat tant temps i esforç
com has pogut a aquest Ajuntament.
Tenim una legislatura molt difícil per davant, sobretot per la situació econòmica que viu el país, però
treballarem com hem dit sempre amb proximitat, transparència i sinceritat per poder complir el nostre
programa electoral que pensem que millorarà Castellserà. Sabem que haurem de treballar molt i dur, però
no ens cansarem, perquè creiem que Castellserà i la seva gent és mereix el millor. Ho farem tant bé com
sapiguem, però segurament alguna vegada ens equivocarem, i intentarem aprendre dels errors. Ningú és
perfecte i durant aquests quatre anys que ens esperen, també seguir aprenent i escoltar ha de ser la
nostra manera de fer.
Ja per acabar, dir que des de l’equip de govern treballarem per Castellserà i la seva gent, amb consens
amb tots els grups de l’Ajuntament i tenint 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 podem fer un Castellserà millor.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les dotze hores i vint-i-cinc minuts, de la qual
s’estén la present acta, que signa el Sr. Alcalde amb mi, la secretària, que en dono fe.
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