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SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia tretze de juny de dos mil quinze.
A les dotze, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneixen els regidors proclamats
electes, per la Junta Electoral de Zona de Lleida, com a conseqüència dels resultats de les
darreres eleccions locals, celebrades el dia vint-i-quatre de maig de dos mil quinze, assistits
per la Secretària de la Corporació, que dona fe de l’acte, per tal de celebrar sessió pública
extraordinària de constitució de l’Ajuntament d’Alcoletge.
Regidors electes assistents:
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch

( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( CiU )
( CiU )
( CiU )

Secretària – Interventora :
Sra. Maria Jesús Pena Navarra
Declarada oberta la sessió i comprovada la presència de tots els regidors electes, i informats de
les actuacions que cal dur a terme, a l’empara de la LOREG, en relació a la constitució del nou
Ajuntament d’Alcoletge, consistents en:
1.
2.
3.
4.

Constitució de la Mesa d’Edat.
Acreditació dels regidors i regidores davant la Mesa d’Edat.
Jurament o promesa del càrrec de regidor per mitjà de la fórmula legalment establerta.
Elecció de l’alcalde o alcaldessa d’Alcoletge i formulació del seu jurament o promesa.

Es dona inici a les actuacions previstes per la qual cosa la senyora Secretària procedeix a cridar
els regidors electes de major i menor edat presents a la sessió, per tal que es constitueixi la Mesa
d’Edat, d’acord amb el que preveu l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de
Règim Electoral General i l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
D’acord amb aquests antecedents, es constitueix la Mesa d’Edat segons s’indica:
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*Regidor electe de major edat, S. Josep Carvajal Plensa, pel partit PSC – CP, que actuarà com
a President de la Mesa.
*Regidor electe de menor edat, Sra. Georgina Pascual González, pel partit ERC – AM.
*Secretari de la Mesa: Sra. Maria Jesús Pena Navarra, Secretària - Interventora de la
Corporació.
A continuació i, per ordre del Sr. President de la Mesa d’Edat, la Sra. Secretària fa referència a
les disposicions aplicables a la constitució dels nous Ajuntaments, establertes als articles 194 i
següents de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, en concordància amb l’article 37 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Tot seguit, la Sra. Secretària procedeix a la lectura del nom i cognoms dels regidors electes que
assisteixen a la sessió els quals, segons l’ordre de designació, de la llista més votada a menys
votada i per ordre en què figurin a les seves respectives llistes, es dirigeixen a la Presidència de
la Mesa als efectes que es comprovi la credencial presentada i l’acreditació de la personalitat de
cadascun dels electes.
Considerant que assisteixen a la sessió tots els regidors electes el Sr. President de la Mesa
manifesta que existeix quòrum suficient per tal de procedir a la celebració d’aquesta sessió
extraordinària.
Comprovades les credencials presentades pels electes així com l’acreditació de la personalitat de
cadascun d’ells i havent-se constatat que tots els regidors electes han formulat les declaracions a
què es refereix l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Sr. President de la Mesa pregunta si algun dels regidors electes es troba afectat per
alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral
General i altra legislació concordant. Atès que no s’efectua cap declaració per part dels regidors
electes, es considera que aquests no es troben afectats per cap de les causes d’incompatibilitat
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes segons la legislació vigent.
Acte seguit el Sr. President de la Mesa demana, a la Sra. Secretària de la Corporació, que
procedeixi a donar lectura a la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret
707/79, de 5 d’abril, el text literal de la qual diu:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec de regidor / regidora de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? “
A continuació, la Sra. Secretària procedeix a nomenar els regidors els quals, un per un, emeten
el seu jurament o promesa de respecte a la Constitució, segons s’indica:
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Pel PSC- CP:
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez

“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”

Per ERC – AM:
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez

“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”
“Si, ho prometo”

Per CiU:
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch

“Si, ho prometo”
“Si, ho juro”
“Si ho prometo”

Seguidament, el Sr. President de la Mesa, declara constituït el nou Ajuntament
d’Alcoletge, en els termes previstos a l’article 195.4 de la Llei Orgànica del Règim Electoral
General, en concordança amb l’article 37.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.
El públic assistent es manifesta, en aquest moment, amb un fort aplaudiment.
Constituïda la Corporació el Sr. President indica que, ara, procedeix dur a terme l’elecció
d’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge, a l’empara de l’article 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General. Aquest article estableix que podran ésser candidats tots
els regidors que encapçalin les seves respectives llistes essent elegit Alcalde aquell candidat que
obtingui la majoria absoluta, en primera votació i, en el seu defecte, el candidat de la llista més
votada al municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.
Tanmateix s’estableix, per comú acord dels portaveus dels diferents partits amb representació a
l’Ajuntament, que la votació sigui ordinària a ma alçada, a l’empara del que estableix l’art. 98
(d) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, així com l’art. 101 i 102 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, i altres disposicions concordants.
A continuació i, a requeriment del Sr. President de la Mesa, es presenten com a candidats a
Alcalde els regidors que s’indiquen i que encapçalen les seves respectives llistes:
CANDIDATS
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta

PARTIT POLÍTIC
PSC - CP
CiU
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El cap de llista del grup ERC – AM, Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer, manifesta expressament que
no presenta la seva candidatura al càrrec d’Alcalde d’Alcoletge.
Seguidament, la Sra. Secretaria demana els vots a favor dels diferents candidats presentats, i el
Sr. President anuncia, finalment, el resultat de la votació, que ha estat el següent:
VOTS TOTALS EMESOS
Vots en blanc
Vots nuls
Vots a candidatures

11
0
0
11

CANDIDATS
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta

VOTS OBTINGUTS
5
6

Vist el resultat de la votació i, com sigui que ha obtingut majoria absoluta en primera votació la
candidata del partit CiU, resulta elegida alcaldessa d’Alcoletge, la Sra. Maria Lluïsa Prat
Boneta, de CiU.
Tot seguit, el President de la Mesa, li pregunta si accepta aquest càrrec, a la qual cosa la Sra.
Alexandra Cuadrat respon que ho accepta, per Alcoletge i per Catalunya.
El públic es manifesta amb un fort aplaudiment.
A continuació, el Sr. President de la Mesa demana la Sra. Secretària de la Corporació que doni
lectura a la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril,
el text literal de la qual diu el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions
del càrrec d’ Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat? “
A continuació l’alcaldessa electa, Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, emet el seu jurament de
respecte a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya mitjançant l’expressió:
“Si, ho prometo.”
Formulada la seva promesa la Sra. Ma. Lluïsa Prat Boneta pren possessió del seu càrrec
d’Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge.
El públic assistent es manifesta, en aquest moment, amb un fort aplaudiment.
Tot seguit el Sr. President de la Mesa convida la Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, alcaldessa
d’Alcoletge, a ocupar la Presidència de la sessió.
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Tot seguit la Sra. Alcaldessa indica que abans de pronunciar, ella mateixa, unes paraules,
convida als portaveus dels diferents Grups Polítics que han obtingut representació a
l’Ajuntament d’Alcoletge per tal que, si així ho desitgen, manifestin allò que estimin oportú,
en ordre decreixent, de llista menys votada a més votada.
En aquest sentit, intervé el cap de llista d’ ERC – AM indicant que el seu grup ha decidit fer un
comunicat conjunt amb CiU, per la qual cosa dona la paraula a la Sra. Ma. Lluïsa Prat Boneta, ja
alcaldessa d’Alcoletge, per tal que doni compte d’aquest comunicat.
Intervé, en aquest punt, la Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, alcaldessa d’Alcoletge, per
donar trasllat d’aquest comunicat conjunt en els termes següents:
En primer lloc indica que es va considerar que Alcoletge necessitava un govern fort pels
reptes previstos en un futur i, per això, es va pensar que el millor seria formalitzar un
pacte amb ERC – AM, per tres motius principalment:
El primer de tot fou que hi va haver un bon ambient de confiança i entesa personal,
entre els membres de totes dues formacions, CiU i Esquerra, des del primer moment.
En segon lloc, el fet de què existís una coincidència molt important en els eixos
essencials dels programes dels dos partits i sobretot en quant a la forma en què s’entén
que s’ha de fer la política municipal, basada en la transparència i amb la participació
dels veïns i, en això, les dues formacions van coincidir des del principi.
També es va decidir qui assumiria l’alcaldia, al menys, en un primer moment. Es va
decidir que inicialment l’assumís la cap de llista de CiU si bé en els pactes adoptats hi
ha una clàusula que preveu que, a partir del 3r any i, per decisió exclusiva d’ERC-AM,
es pugui dur a terme el relleu a l’alcaldia.
Finalment, indica, que un tercer motiu de l’entesa, molt important, és que els reptes que
estan plantejats ara, a Catalunya, requerien d’un govern de caire nacionalista al nostre
poble, que creiem que s’ho mereix, donant per finalitzada la seva intervenció.
El públic respon a aquestes paraules amb aplaudiments.
A continuació pren la paraula el regidor, cap de llista del PSC – CP, Sr. Sebastià Ribes
Aymamí, als efectes de pronunciar el seu discurs amb motiu de la constitució del nou
Ajuntament d’Alcoletge i elecció d’alcalde, que es manifesta en els termes següents:
“Bon dia a tothom,
Per començar, crec que és de rebut donar les gràcies a tota la gent que ha valorat la
nostra feina durant aquests 8 anys, i que ens ha donat el seu vot de confiança, moltes
gràcies. Estic segur que sentiu la mateixa incredulitat que sentim nosaltres ja que gràcies
al vostre vot tornàvem a ser la força més votada, amb pràcticament els mateixos vots
que en les dues anteriors eleccions, amb un 41, 27% dels vots i a 200 de diferència de la
segona força. Doncs mireu, sembla que tot i aquesta diferència, no n’hi ha hagut prou
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per entendre que el poble no volia cap canvi i que desitjava que nosaltres continuéssim
governant.
Avui, en aquesta investidura es trenca un pacte, un pacte de cavallers, un pacte no
firmat, un pacte d’aquells que es tanquen amb una encaixada de mans i on la paraula té
més poder que qualsevol document firmat, un pacte que espero que dintre de 4 anys, els
que formin part de les llistes electorals dels diferents partits, el puguin recuperar pel be
del nostre poble...Aquest pacte era que en aquest poble sempre havia governat la llista
més votada, i més, repeteixo, amb una diferència tan àmplia.
El 24 de maig, després del recompte de vots, hi va haver un partit al nostre poble que
marxava amb el cap acotxat cap a casa, sentint-se perdedors de les eleccions, amb la
decepció de no aconseguir els resultats que s’esperava. Em sap greu però així és la
democràcia. I és que els electors van ser molt clars. Sou la tercera força, no confien en
vosaltres perquè us feu càrrec d’aquest Ajuntament, no tingueu cap dubte que si
pensessin el contrari us haurien votat... Doncs bé, avui resulta que si que es faran càrrec
d’aquest Ajuntament.
Què ha passat? Doncs que gràcies a un pacte, que la veritat no acabem d’entendre,
perquè moltes de les promeses electorals d’aquests dos partits són, sense cap mena de
dubte, antagòniques, de fet el vostre s’assembla molt més al nostre, són pràcticament
calcats...Doncs bé, mentre uns lloaven la feina la feina feta per aquest Ajuntament, els
altres la tiraven per terra i posaven en dubte la nostra honestedat i transparència; mentre
uns parlaven amb orgull del Centre d’Interpretació i del Tossal dels Morts, als altres no
els tremolava el pols en afirmar, erròniament, que el 80% del poble no els volia per a
res; uns volen continuar amb la mateixa política econòmica i els altres s’ho volen gastar
tot; uns encertadament comprenien la dedicació que necessita aquest Ajuntament per
mantenir l’estatus en el qual es troba -mai Alcoletge havia estat tan ben valorat- ; doncs
altres donaven a entendre que ells ja tenien la seva feina que venint un ratet, quan la
feina ens ho permeti ja anirem fent. Doncs sento molt dir-vos que si voleu mantenir el
nivell econòmic, cultural, esportiu, social, turístic...etc. que ara mateix tenim (i espero
que sigui així) hi haureu de dedicar moltes hores, moltes.
La meva pregunta és: Com us heu pogut entendre?, On heu deixat les vostres promeses
electorals?, Que pensarà la gent que us ha votat per les vostres propostes?, Heu pactat
quins són els votats als que decebreu?. Suposo que hi heu pensat !.
Que direu? “ Ei, mira que allò que us vam prometre, doncs que al final no ho farem, eh!.
És que...és el preu que s’ha de pagar per manar”. I això és el que sembla que s’ha pactat,
oi? Qui manarà.
Ja ho dius tu, Maria Lluïsa, que estàs preparada per manar, encara que la gent no ho
cregui igual: Els resultats de les eleccions són molt clars. Però a tu això tant et fa, t’és
igual...Però jo et dic que aquí s’hi ve a servir, no a manar. És el que nosaltres hem fet
fins ara. No se’m pot ocórrer cap opció més trista per entrar en un Ajuntament, que per
la porta del darrere.
I, per anar acabant, permeteu-me que utilitzi l’argot futbolístic perquè pensem que
queda molt clar el que us volem explicar.
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Hem viscut a l’Ajuntament 8 anys molt bons, anys plens d’èxits, hem guanyat títols,
hem donat i fet espectacles, se’ns felicita pel joc desplegat per l’equip, podem anar amb
el cap ben alt a tot arreu, hem sigut un equip organitzat, us deixem un club
(l’ajuntament) sanejat econòmicament i amb la idea que si es treballa en equip i per un
bé comú, no hi ha límits i es pot aspirar a tot.
I, sobretot, no caigueu en l’error de celebrar res, perquè no heu guanyat res, i quan dic
res, és res de res. Ara comenceu la temporada (amb nous fitxatges i noves
incorporacions a l’”staff” tècnic). En teoria això ens hauria d’il·lusionar. A mi i, estic
segur que a la meitat del nostre poble, gens ni mica. Tot i això les valoracions les farem
al final.
De vosaltres depèn que puguem celebrar alguna cosa al final de la legislatura o que
haguem de lamentar-nos d’acabar una temporada en blanc.
Una darrera reflexió:
Una cita del president Francesc Macià: “Mai un líder que no accepta la derrota, pot
liderar un poble, ja que ens porta sense remei a la pròxima derrota”.
Ho sento, Maria Lluïsa, passaràs a la història d’Alcoletge per ser la primera alcaldessa
no elegida pel poble.
I a vosaltres, els d’ERC, primer de tot felicitar al Mateu per la seva valentia per
encapçalar una llista sense tenir cap experiència. En un Ajuntament no es pot anar a fer
proves. Almenys jo he tingut en l’Alexandra una gran mestra durant 8 anys. Us felicito,
també, pels resultats obtingut a les eleccions, us he de dir que no me’ls esperava.
Segons, heu quedat segons. El que no entenc és com us heu pogut baixar tant els
pantalons. On està la valentia que despreníeu durant la campanya electoral ?. Que seran
2, 3, 4 anys amb els pantalons abaixats? És un mal negoci. No en pot resultar res de bo.
Això que us dic ho pensa la meitat de les persones que us han votat. Si algun dia algun
d’aquests se us acosta i us ho confessa a la cara, no us equivoqueu i els tracteu com els
dolents de la pel·lícula, ja que aquests són els bons !.
El pacte que heu signat, el de veritat, Alcoletge es mereix conèixer-lo. Què hi ha al
darrere i què s’ha promès a canvi de què.
Per últim, Maria Lluïsa, et vull felicitar. Ben segur que no és la investidura que havies
somiat, però et puc assegurar que molt menys ho és pels votants que van veure clar que
tu eres la seva darrera opció.
Moltes gràcies. I sort. El poble s’ho mereix.”
Finalment, la Sra. Alcaldessa, pren la paraula per pronunciar el seu discurs relatiu a
aquest acte de constitució del nou ajuntament i del seu nomenament com a Alcaldessa, en
els termes següents:
“Vull en primer lloc donar les gràcies al Sebastià, per les seves amables paraules.
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Que ja sabem que saber perdre costa més que saber guanyar.
Que el pacte el farem públic, que no cal que us preocupeu perquè no hi ha res a amagar i
que fins i tot es pot publicar a la web.
Que treballaré incansablement per aquest poble, que la gent que em coneix, ho sap.
Que agraeixo a tothom el suport que m’ha donat en aquests dies, que mai, mai m’havien
donat tant suport en tan poc temps i sobretot a la gent que ha confiat en mi, al grup de
CiU però també, molt especialment, al grup d’ERC que, sense demanar res, ha confiat
en mi i la gent que em coneix ja sap que no demano res a canvi.”
El públic respon a aquestes paraules de la Sra. alcaldessa, amb aplaudiments.
Finalment la Sra. alcaldessa i a partir d’una interpel·lació del públic manifesta que no es el
moment de polèmica, que entenem que hi ha gent que està dolguda, que cal deixar passar el
temps i que treballarem per demostrar, a tots, els que ens han votat i els que no, que mereixem la
confiança del poble.
En darrer lloc la Sra. alcaldessa intervé per indicar que, d’acord amb la tradició, es lliurarà els
escuts d’or d’Alcoletge als nous regidors que accedeixen, per primer cop, al càrrec en la
Corporació i que són els regidors i regidores següents:
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sra. Maria Carme Lladós Guasch

( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( CiU )

Finalment, la Sra. alcaldessa dona per finalitzat aquest acte agraint a tots la seva assistència.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent les dotze
hores i trenta minuts del dia tretze de juny de dos mil quinze, i de la qual s’estén la present acta
signada per la Sra. Alcaldessa i per mi, la Secretària, que ho certifico.
L'Alcaldessa,
La Secretària,

