ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT CELEBRADA
EL DIA 13 DE JUNY DE 2015

A Castellserà, essent les onze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, es reuneixen a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament els senyors:
Marcel Pujol Coll; Mercè M. Perera Folguera; David Pradas Gené; Jordi Vicioso Canela; Juan Boncompte
Solé; Caterina Pijuan Folguera; Judiht Martí Borda; Gemma Badia Fusté i Roger Comelles Viladrich.
Els quals han estat proclamats Regidors per la Junta Electoral de Zona de Balaguer, com a resultat de les
eleccions celebrades el passat dia 24 de maig de 2015, 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. Juan Boncompte Solé i Roger
Comelles Viladrich, 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, que són la totalitat de la llista presentada per:
Convergència i Unió
Marcel Pujol Coll; Mercè M. Perera Folguera; David Pradas Gené; Jordi Vicioso Canela; Juan Boncompte
Solé; Caterina Pijuan Folguera, Judiht Martí Borda; Gemma Badia Fusté i Roger Comelles Viladrich.
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 tots els regidors presten promesa del càrrec d’acord
amb la formula prevista al R.D 70791979 de 5 d’abril, “Prometo per la meva consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Castellserà, per imperatiu legal amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució, i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”.
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 al Regidor que ha encapçalat la llista electoral si presenta la seva candidatura a
l’Alcaldia.
El Sr. Marcel Pujol, que encapçala l’única llista presentada, respon afirmativament.
A continuació es sotmet a votació la candidatura presentada i els regidors voten depositant el seu vot a
l’urna. Acabada la votació, la Mesa efectua l’escrutini que dóna el resultat següent:
Sr. Marcel Pujol Coll, cap de la llista presentada per Convergència i Unió, 9 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.
L’Alcalde electe Sr. Marcel Pujol Coll fa la promesa del càrrec i ocupa la Presidència. Seguidament
l’alcalde intervé fent la cloenda de l’acte.
Fa vuit anys iniciàvem un nou projecte pel poble, volíem aportar noves iniciatives i propostes, en definitiva,
volíem treballar per Castellserà. El 2011 varem aconseguir el suport necessari per passar al davant de
l’ajuntament i durant aquesta darrera legislatura hem treballat de valent per poder tirar endavant tots
aquells projectes que creiem que millorarien el dia a dia de tots els veïns i veïnes.
Tot i que sigui jo qui llegeixi aquestes paraules, hi ha un fantàstic equip amb moltes ganes de treballar i
esforçar-se per Castellserà. La Mercè, el David, el Jordi, el Joan, la Caterina, la Judit, la Gemma, el Roger,
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la Joana, la Júlia i la Montserrat, així, com totes aquelles persones que d’una forma o altra ens han ajudat,
som aquest projecte i entre tots ho seguirem fent el millor que sapiguem per tirar-lo endavant.
Personalment vull agrair el suport que m’han donat la Iris i el Genís tot aquest temps i sobretot en els
moments més difícils, que no han estat pocs, així com agrair a família i amics.
Un agraïment molt especial també a totes aquelles persones que ens han donat suport en les eleccions. El
resultat ens converteix en la candidatura que arriba a l’ajuntament amb més suport en els últims 28 anys.
Rebre el 78% dels vots emesos i el 47% de suport del total de censats amb dret a vot és una gran
satisfacció i a la vegada una gran responsabilitat. Tot i això, com hem fet aquests darrers anys,
governarem per tots els castellseranins i les castellseranines, escoltant propostes i obrint l’ajuntament més
que mai al poble.
Vull donar gràcies al grup del Partit dels Socialistes i el seu representant el David, pel seu suport i la seva
confiança durant la passada legislatura. Sense ells governar no hagués estat possible. Agrair també la
feina que aquest grup ha fet des de l’any 1991 a l’ajuntament i que després de molt temps desapareix.
També agrair al grup de Convergència i Unió la feina feta aquesta legislatura a l’ajuntament. Un grup que
també desapareix del consistori després de molts anys, malgrat les sigles continuïn sent presents, al qual
s’ha d’agrair tota la feina feta per Castellserà
Aquests quatre anys al capdavant de l’ajuntament m’han fet veure també la quantitat de gent que s’estima
amb bogeria aquest poble. La quantitat de gent que col·labora de forma voluntària en moltes coses. Des
de deixar un endoll per connectar qualsevol cosa, passant per la gent que ens deixa garatges i
magatzems, els que ens deixen vehicles o fan feines sense esperar res a canvi o tots aquells que surten a
escombrar el carrer o a regar un jardí perquè els agrada veure un Castellserà ben maco. A tots ells, per
petita que sigui la col·laboració, moltíssimes gràcies.
També agrair a les associacions, que treballen i col·laboren amb l’ajuntament i amb el poble. Creiem que
hem ajudat i col·laborat tant com ens han demanat. Així com agrair la fantàstica feina feta per la gent de la
comissió de festes aquests darrers quatre anys.
M’agradaria donar la benvinguda a l’Ajuntament als nous regidors, el Joan, la Caterina, la Judit, el Roger i
la Gemma, i animar-los a treballar plegats per un Castellserà millor. També agrair la feina feta als regidors
amb els que hem compartit aquesta darrera legislatura i que no continuen, el David, la Irene, el Josep
Maria, la Elisabet, l’Armengol i l’Isaac i als companys que continuem la Mercè, el Jordi i el David.
Tenim una legislatura diferent per endavant. El fet de ser una sola llista ens ha de fer més pròxims,
transparents i sincers que mai. Rigorosos en la presa de decisions per tal de poder complir amb el
programa electoral que pensem que ajudarà a créixer Castellserà. Dins del mateix grup no estarem
d’acord en tot i tindrem visions diferents d’algunes coses, però tots aportarem de la nostra part per treballar
el millor possible.
A més a més, aquesta legislatura estarà marcada pel procés en el que es troba immers el nostre país. Des
d’aquí volem apostar perquè l’ajuntament segueixi adherit a l’Associació de Municipis per la
Independència. Així mateix, tal com hem dit sempre, aquest govern restarà a disposició del nou Parlament,
del president i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de
setembre per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions,
l’estat català, lliure i sobirà.
Durant aquesta darrera legislatura totes les coses han estat positives i es que dels errors que hem comés,
n’hem après i n’hem pogut treure experiència per no tornar-los a cometre. De totes maneres, seguim
sense ser perfectes i ens continuarem equivocant, però també seguirem escoltant i aprenent.
Ja per acabar dir que l’Ajuntament seguirà sent més que mai la casa de la vila, on tothom serà benvingut,
escoltat i tindrem 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 farem
un Castellserà millor.
Finalitzades totes les intervencions, aixeca la sessió essent les onze hores i quinze minuts, de la qual, com
a secretària, estenc aquesta acta.
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