Expedient: 2019/321/01.03.00 -Ple

SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ALCOLETGE
Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el quinze de juny de dos mil dinou.
A les dotze hores, 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-sis de maig de dos mil dinou, 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:
Pel partit Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya (Primàries)

21/06/2019 Secretària-Interventora

Sr. Josep Ma. Gras Charles
Sr. Òscar Flores Alarcia
Sra. Raquel Garcés Martin
Sr. Antonio Manuel Martinez Belmonte
Sra. Beatriz Aguado Garcia
Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Sebastià Ribes Aymami
Sra. Ma. Teresa Enfont Llovera

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

Pel Partit Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM)
Sr. Carles Alòs Ejarque
Pel Partit Ciutadans – Partido de la Ciudadania
Sr. Daniel Rubio Ruiz

Secretària – Interventora :
Sra. Maria Jesús Pena Navarra

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.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

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:
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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:

Maria Jesús Pena Navarra

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 concordança 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.
El regidor electe Sr. Daniel Rubio demana expressament que consti la fórmula de jurament o
promesa del càrrec de tots els regidors de la Corporació.
Acte seguit i als efectes que els regidors i regidores electes jurin o prometin el seu càrrec, el Sr.
President de la Mesa demana, a la Sra. Secretària de la Corporació, que procedeixi a donar
lectura única la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 d’abril,
el text literal de la qual diu:

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

Signatura 2 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

 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, Sr. Antonio Manuel Martinez Belmonte, pel partit
Primàries.
 Secretari de la Mesa: Sra. Maria Jesús Pena Navarra, Secretària - Interventora de la
Corporació.
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“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, segons s’indica:
Per Primàries:
 Sr. Josep Maria Gras Charles: “Si, ho juro”.
 Sr. Óscar Flores Alarcia: “Si, ho prometo per una imposició legal espanyola i el que
també prometo a consciència és treballar amb tota il·lusió pel poble d’Alcoletge”.

21/06/2019 Secretària-Interventora

 Sra. Raquel Garcés Martin: “Si, ho prometo”.
 Sr. Antonio Manuel Martínez Belmonte: “Si, ho prometo per imperatiu legal i també
prometo treballar pel poble i treballar per la llibertat del poble de Catalunya”.
 Sra. Beatriz Aguado Garcia: “Si, ho prometo”.
 Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta: “Si, ho juro per imperatiu legal i amb lleialtat al meu
poble i al meu país i al seu mandat”.

Pel PSC-CP:

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

 Sr. Josep Carvajal Plensa: “Si, ho prometo”.
 Sr. Sebastià Ribes Aymami: “Si, ho prometo”.
 Sra. Maria Teresa Enfont Llovera: “Si, ho prometo”.

Per ERC-AM:

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

 Sr. Carles Alòs Ejarque: “Si, ho prometo per imperatiu legal i prometo treballar pel
poble i per Catalunya.”
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Per Ciutadans – Partido de la Ciutadania:


Sr. Daniel Rubio Ruiz: “Si, ho juro”.

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.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

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. El Sr. President dona la paraula a la Sra. Secretària per
tal que expliqui el procediment d’elecció d’aquest càrrec.
La Sra. Secretària manifesta que, d’acord amb l’art. 196 de la LOREG, 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 es posa de relleu que, per comú acord dels portaveus dels diferents partits amb
representació a l’Ajuntament, adoptat de forma prèvia a aquesta sessió, s’ha previst que la
votació sigui ordinària i, per tant, es manifestarà el seu sentit amb qualsevol signe
d’assentiment, dissentiment o abstenció, 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. Josep Ma. Gras Charles
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Daniel Rubio Ruiz

PARTIT POLÍTIC
Primàries
PSC-CP
Ciutadans – Partido de la Ciudadania

El cap de llista del grup ERC – AM, Sr. Carles Alòs Ejarque, manifesta expressament que no
presenta la seva candidatura al càrrec d’Alcalde d’Alcoletge.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

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:
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CANDIDATS

VOTS A FAVOR

Sr. Josep Ma. Gras Charles
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Daniel Rubio Ruiz

6
3
1

VOTS EN
CONTRA
1
0
0

ABSTENCIONS
4
8
10

El vot en contra a la candidatura del Sr. Josep Ma. Gras, es formula pel regidor Sr. Daniel Rubio
Ruiz.
Vist el resultat de la votació i, com sigui que ha obtingut majoria absoluta en primera votació el
candidat del partit Unides i Units per Alcoletge – Primàries Catalunya (Primàries), resulta
elegit Alcalde d’Alcoletge, el Sr. Josep Maria Gras Charles.
El públic assistent a la sessió es manifesta amb un fort aplaudiment.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

Tot seguit, el President de la Mesa, li pregunta si accepta aquest càrrec, a la qual cosa el Sr.
Josep Ma. Gras Charles, respon que accepta el càrrec.
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’ Alcalde 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’alcalde electe, Sr. Josep Ma. Gras Charles, emet el seu jurament al càrrec
mitjançant la mitjançant l’expressió:
“Si, ho juro”
Formulat el jurament del càrrec, el Sr. Josep Ma. Gras Charles pren possessió del seu
càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament d’Alcoletge.
Tot seguit el Sr. President de la Mesa convida el Sr. Josep Ma. Gras Charles, a ocupar la
presidència de la sessió, lliurant-li en aquell moment la vara d’alcalde.
El públic assistent es manifesta, en aquest moment, amb un fort aplaudiment.

Intervé el cap de llista de Ciutadans – Partido de la Ciudadania, Sr. Daniel Rubio Ruiz, en
els termes següents:
En primer lloc el Sr. Rubio desitja, al Sr. Alcalde, molta sort en aquesta nova etapa i
està segur que farà el possible per tal de fer un poble millor. Tan de bo que tingui sort i
molt d’encert.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

Tot seguit el Sr. Alcalde indica que, abans de pronunciar 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
creixent, de llista menys votada a més votada.
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El Sr. Rubio expressa també unes paraules d’agraïment a la fins ara alcaldessa, Sra.
Maria Lluïsa Prat, que sempre ha tingut un tracte amable, atenent-lo quan ha estat
necessari i a la qual també li agraeix la bona actuació d’aquests quatre anys.
El Sr. Rubio manifesta que, per a ell, és un honor ser per primera vegada regidor a
l’Ajuntament d’Alcoletge i que portarà aquest càrrec amb orgull igual que ho ha fet els
4 anys que ha estat regidor per l’Ajuntament de Lleida.
També dona l’enhorabona a tots els regidors, tant els que formaran part de l’equip de
govern, com de l’oposició. Tots volen el millor pel poble i, per tant, és d’agrair que
estiguin aquí.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

El Sr. Regidor expressa que, les passades eleccions, els veïns ens van dir que la nostra
posició era estar a l’oposició i, per això, faran una oposició lleial i de col·laboració.
Exposa que estaran oberts al consens quan considerin que les coses es fan be però, en
canvi, quan hi hagi qüestions en les que no hi estiguin d’acord, faran una oposició ferma
però democràtica i cívica, com no podria ser d’una altra manera. Manifesta que també
aportaran les seves pròpies propostes per tal que siguin debatudes per tots.
Finalment el regidor intervé en castellà en els termes següents:
Gracias a todos los que habéis hecho posible que este partido liberal y progresista de
Ciudadanos esté presente en este Ayuntamiento de Alcoletge. Gracias a los votantes y
al equipo de Ciudadanos.
Gracies a tots.
En finalitzar la intervenció el públic es pronuncia amb un aplaudiment general.
A continuació el Sr. Alcalde dona la paraula al cap de llista d’ERC-AM, Sr. Carles Alós:
El Sr. Alós dona en primer lloc l’enhorabona al nou Alcalde.
Manifesta que és nou en el municipi, ja que únicament fa tres anys que hi viu i, per
això, vol agrair la confiança que li han donat els votants i que li han permès estar aquí.
Manifesta que farà una oposició constructiva, mai negativa, en bé del poble.
Dona l’enhorabona a tots els companys, regidors i regidores, i a l’Alcalde, i expressa el
seu objectiu de treballar per tal que, poc a poc, el poble vagi endavant.
En finalitzar la intervenció el públic es pronuncia amb un aplaudiment general.

El Sr. Carvajal manifesta que únicament pot felicitar al Sr. Alcalde per la claredat amb
què ha guanyat aquestes eleccions, donat que el poble ho vol així.
La felicitació al Sr. Alcalde l’emet a títol personal i també en nom de la resta dels
regidors del seu equip.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

21/06/2019 Alcalde

Tot seguit el Sr. Alcalde dona la paraula al cap de llista del PSC-CP, Sr. Josep Carvajal
Plensa:
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El Sr. Carvajal s’adreça al Sr. Alcalde per manifestar-li que, sempre que les coses es
facin be, els tindrà al seu costat.
En finalitzar la intervenció el públic es pronuncia amb un aplaudiment general.
Finalment intervé el Sr. Josep Ma. Gras Charles, Alcalde d’Alcoletge, per pronunciar un
discurs amb motiu del seu nomenament:
“ Bon dia a tothom.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

En primer lloc vull donar l’enhorabona a tots els regidors que formarem part d’aquesta
nova etapa política. No tinc cap dubte que, malgrat les nostres idees polítiques, sabrem
anteposar els interessos del municipi davant de qualsevol altra cosa. Felicitats a tots i a
totes.
En segon lloc, vull agrair a tots els nostre veïns i veïnes d’Alcoletge el suport rebut
davant les urnes, amb els vostres 835 vots i amb un percentatge de vot del 54% heu fet
que, avui, siguem la força amb més recolzament dels últims anys, lluny dels 388 vots
obtinguts per la segona força política. Només puc dir-vos moltíssimes gràcies per haverho fet possible.
Aquest és el fruit d’un projecte engegat fa quatre anys, un projecte en el qual dos grups
polítics ens vàrem unir per Alcoletge i per que creiem que una altra manera de fer
política era possible i, encara avui, així ho creiem.
L’inici no va ser gens fàcil, ens varen caure moltes crítiques, fins i tot alguna que altra
carta al director en algun dels diaris de les nostres contrades, però ens vàrem mantenir
forts i units, units amb la única intenció de governar el nostre municipi, l’única intenció
– repeteixo – i crec que això ha quedat del tot demostrat.
Josep Maria Pifarré, Josep Maria Mateu i Ma. Carme Lladós, aquest projecte també és
el vostre. Moltes gràcies companys, sense vosaltres i la vostra manera de ser, res d’això
hagués estat possible.
Gràcies a tu també, Lluïsa. Ens has demostrat a tots amb la teva manera de fer que,
aquest, és el camí a seguir.
Agrair també a les nostres famílies la seva paciència. De vegades compaginar la vida
política municipal i familiar, resulta difícil.

21/06/2019 Alcalde

Agrair a l’equip que, d’una manera incansable, ha cregut i ha treballat en aquest projecte
des del principi i que, en aquest cas, era jo qui tenia que encapçalar-lo. Moltes gràcies a
tots.
I, per últim, agrair a tots els assistents en aquest acte i dir-vos que l’única cosa que, tant
al meu equip com a mi ens uneix, és Alcoletge i la seva gent. És un privilegi poder
vetllar per totes les vostres necessitats i poder aportar el nostre granet de sorra per
oferir-vos la màxima qualitat de vida.
Hem treballat, treballem i treballarem juntament amb vosaltres per portar Alcoletge al
lloc que us mereixeu.

Josep Maria Gras Charles

Signatura 1 de 2

Volem fer-ho i sabem com fer-ho.
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Visca Alcoletge i Visca Catalunya.“
Finalitzat el parlament del Sr. Alcalde el públic es pronuncia amb un aplaudiment general.
En darrer lloc el Sr. Alcalde 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:
Sra. Raquel Garcés Martin
Sr. Antonio Manuel Martínez Belmonte
Sr. Beatriz Aguado Garcia
Sra. Maria Teresa Enfont Llovera
Sr. Carles Alòs Ejarque
Sr. Daniel Rubio Ruiz

( Primàries )
( Primàries )
( Primàries )
( PSC- CP )
( ERC – AM )
( C’s )

Signatura 2 de 2

Maria Jesús Pena Navarra
Josep Maria Gras Charles

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió, essent les dotze
hores i trenta-cinc minuts del dia quinze de juny de dos mil dinou i de la qual s’estén la present
acta signada pel Sr. Alcalde i per mi, la Secretària, que ho certifico.
L’Alcalde,
La Secretària,
Josep Ma. Gras Charles
Ma. Jesús Pena Navarra

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

21/06/2019 Alcalde
Signatura 1 de 2

21/06/2019 Secretària-Interventora

Finalment, el Sr. Alcalde dona per finalitzat aquest acte agraint a tots la seva assistència.
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