ACTA 07/2019
SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT, CELEBRADA EL
DIA QUINZE DE JUNY DE DOS MIL DINOU.
A Vilagrassa, quan són les dotze hores i trenta minuts del dia quinze de juny de dos mil dinou,
es reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria, de conformitat
amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, en concordança amb l’article 37.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre i l’Ordre PRE/114/2019, de 6 de juny, del Departament de la Presidència de
la Generalitat de Catalunya, els Regidors i Regidores que el passat dia 7 de juny de 2019 van
ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les
últimes Eleccions Locals, convocades pel Reial Decret 209/2019, del dia 1 d’abril, que a
continuació es relacionen, que constitueixen el total dels set Regidors i Regidores electes
d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, Jordi Martí i Gasull, el secretari interventor acc.
de la Corporació, que dono fe de l'acte.
ASSISTENTS
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
JORDI SERÉS AGUILAR
ANGELINA ANSALDI CARRERAS
OSCAR ABASCAL ABASCAL
EVA MELERO RAMON
GRÀCIA MARIA AURÓ TRULLOLS
NÚRIA CABRERIZO MANÓS
MARIA TERESA VIDAL MORENO

CANDIDATURES
(JxV) (JxCAT-JUNTS)
(JxV) (JxCAT-JUNTS)
(JxV) (JxCAT-JUNTS)
(JxV) (JxCAT-JUNTS)
(FP-AM)
(FP-AM)
(FP-AM)

En primer lloc pren la paraula el secretari per informar als presents que l’objecte d’aquesta
sessió es procedir a la constitució del nou Ajuntament d’acord amb el procediment establert
per la legislació electoral, que implica la realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d’edat, formada pels Regidor o Regidora electes de major i menor
edat presents a l’acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d’edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el Document Nacional
d’Identitat.
c) Formulació del jurament o promesa del càrrec, mitjançant la fórmula legalment prevista
d’acatament a la Constitució, a l’efecte d’adquirir la plenitud de les seves funcions.
d) Elecció de l’Alcalde o Alcaldessa del poble de Vilagrassa.
Seguidament, pel senyor secretari es procedeix a cridar als Regidor i Regidora electes de
major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa d'edat, la qual, de conformitat amb
l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, en la

seva redacció actual, i amb l’article 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat,
senyor Jordi Serés Aguilar que actuarà com a President, per la Regidora electa de menys edat,
senyora Núria Cabrerizo Manós, i pel secretari de la Corporació, el qual els convida perquè
ocupin els llocs destinats a l'efecte, restant així constituïda la Mesa d'edat.
Es constata el quòrum legal de la majoria absoluta pel desenvolupament de la sessió en haver
concorregut els set regidors/es electes.
Per ordre del senyor President de la Mesa d’edat, després de declarar-se oberta la sessió, es
procedeix per part de la Mesa d'edat a la comprovació de la credencial presentada per
cadascun/a dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la sessió, havent-se acreditat
prèviament la seva personalitat davant la mateixa.
Una vegada acreditat per tots els Regidores i Regidores electes la seva personalitat, i
comprovat que tots han formulat les declaracions a les quals es refereix l'article 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en la nova redacció donada a la
mateixa per la Llei 8/2007, de 28 de maig i pel RDL 2/2008, de 20 de juny, es fa constar que
els Regidors i Regidores electes, en aquest moment, no es troben afectats per alguna de les
causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim Electoral General i l'altra
legislació concordant.
Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores, s'entén que no es
troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat sobrevingudes amb posterioritat a la
seva proclamació, previstes en els articles 177.2 i 178, de la Llei 5/1985, de 19 de juny, en la
seva redacció actual, i l'altra legislació aplicable.
Acte seguit el senyor President de la Mesa d'edat sol·licita que tots els Regidors i Regidores
es posin dempeus i que el secretari procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o
promesa establerta pel Reial Decret 707/1979, de 5 d'abril, el text literal de la qual és el
següent:
"Senyores i Senyors Regidors, juren o prometen per la seva consciència i honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament de Vilagrassa,
servir els interessos del municipi amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de
Catalunya, i complir i fer complir les Lleis d’acord amb el que disposen la Constitució com a
norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
A continuació es procedeix pel senyor secretari a nomenar cadascun dels Regidors i
Regidores, els quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
- Jordi Serés i Aguilar
Per imperatiu legal, SI prometo.
- Angelina Ansaldi Carreras
Per imperatiu legal SI prometo,( ) alhora que màntic el
ferm compromís de continuar treballant per la República Catalana.
- Oscar Abascal Abascal
Per imperatiu legal, SI prometo.
- Eva Melero Ramon
Per imperatiu legal SI prometo,( ) alhora que màntic el
ferm compromís de continuar treballant per la República Catalana.
- Gràcia Maria Auró Trullols
SI prometo, per imperatiu legal, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la

República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment equilibrada.
- Núria Cabrerizo Manós
SI prometo, per imperatiu legal, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la
República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment equilibrada.
- Maria Teresa Vidal Moreno
SI prometo, per imperatiu legal, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la
República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya
políticament lliure, socialment justa, econòmicament prospera i territorialment equilibrada.
Seguidament el senyor President de la Mesa d'edat, demana que els senyors Regidors i les
senyores Regidores ocupin els seus llocs conforme a la distribució que consta en les seves
respectives carpetes, una vegada tots els Regidors i Regidores en el seu lloc, declara
constituïda la Corporació, assenyalant que tot seguit es procedirà a l'elecció d'Alcalde/ssa de
Vilagrassa entre els membres de la Corporació que encapçalen llurs corresponents llistes i
presentin la seva candidatura. Amb aquesta finalitat dóna la paraula al senyor secretari, qui
explica que d’acord amb el que es preveu a la legislació vigent, l’elecció es realitzarà
mitjançant el procediment de votació secreta, en la que cada regidor o regidora, respecte de
les candidatures que es presentin, dipositarà el seu vot en l'urna destinada per aquesta finalitat,
essent elegit/da Alcalde/ssa, de conformitat amb allò disposat per l'article 196 de la Llei
Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat o candidata que
obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu defecte, el candidat de la llista
que hagi obtingut més vots en les Eleccions. A dits efectes, s’indica que les llistes presentades
han obtingut els vots populars següents:
- (JxV) (JxCAT-JUNTS)
168 vots
- (FP-AM)
105 vots
Després d'això, i a requeriment de la Presidència de la Mesa d'edat, es presenten com a
candidats i candidates a Alcalde o Alcaldessa els Regidor i Regidora que encapçalen llurs
corresponents llistes que tot seguit s'indiquen:
- Sr. Jordi Serés Aguilar per la llista electoral (JxV) (JxCAT-JUNTS)
- Sra. Gràcia Maria Auró Trullols per la llista electoral (FP-AM)
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels Regidors i Regidores electes es diposita
el seu vot a l'urna destinada a l'efecte. Una vegada efectuada la votació es procedeix a
realitzar l'escrutini, el resultat del qual, que és anunciat pel secretari de la Mesa d'edat, és el
següent:
RESULTAT DE LA VOTACIÓ:
VOTS EMESOS: .........
SET ( 7 )
VOTS EN BLANC:.......
CAP ( 0 )
VOTS NULS:................
CAP ( 0 )
SR. JORDI SERÉS i AGUILAR: QUATRE ( 4 ) VOTS
SRA. GRÀCIA MARAI AURÓ TRULLOLS: TRES ( 3 ) VOTS

Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor JORDI SERÉS i AGUILAR, la
majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde per la Mesa d'edat, la
Vocal de la qual li pregunta si accepta el càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament de Vilagrassa.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor Jordi Serés i
Aguilar, dipositant la mà dreta sobre un exemplar de la Constitució de l’Estat i de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, procedeix a efectuar el seu acatament, mitjançant la manifestació
següent:
- Que per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions d’Alcalde de l’Excm. Ajuntament de Vilagrassa, servir els interessos del municipi
amb lleialtat al Rei i al President de la Generalitat de Catalunya, i complir i fer complir les
Lleis d’acord amb el que disposen la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Després d'això el Vocal de la Mesa d'edat, convida al senyor Alcalde a ocupar la Presidència,
lliurant-li el bastó de comandament del poble de Vilagrassa, moment a comptar del qual
queda dissolta la Mesa d'edat.
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde, Jordi Serés i Aguilar, i demana al senyor
secretari que informi de les actes d’arqueig extraordinàries conforme el que s’estableix a
l’article 36.2 del reglament d’organització i funcionament i règim jurídic de les entitats locals,
així com de la documentació relativa a l’inventari de béns i drets municipals a efectes de la
comprovació procedent, en compliment dels articles 104 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre i 33.2 del Reial Decret 1372/1986 de 13 de juny.
El senyor secretari informa als presents que en aquest acte es troba a disposició de tots els
Regidors i Regidora electes la documentació exigida a l'article 36.2 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es a dir, l’acta d’arqueig,
justificants d’existències en metàl·lic o valors de l’Ajuntament dipositats en la Caixa
municipal i en Entitats Bancàries (saldo total: 99.354,38 €), així com la documentació relativa
a l’Inventari del Patrimoni Municipal, la rectificació del qual es va aprovar al Ple del dia 24
de maig de 2019 (amb un valor total: 7.873.627,50 €), a efectes de la seva comprovació,
constància de la qual s’estamparà, mitjançant diligència del secretari, al finalitzar la sessió.
A continuació el senyor Alcalde, d'acord amb el protocol establert per una sessió de
constitució, cedeix la paraula a la cap de llista de l’altre Grup polític municipal, amb la
finalitat de fer, si així ho desitja, una explicació del seu vot.
Pren la paraula la representant del Grup Municipal de Fem-ho Possible – Acord Municipal, la
Sra. Gràcia Maria Auró Trullos, per manifestar el següent:
“Bon dia, avui hem presentat candidatura a l’alcaldia de Vilagrassa per un motiu, per
respecte als nostres votants, no podíem donar un vot en blanc, ens hem presentat per fer un
canvi , una manera diferent de fer política i això ens ha portat a prendre aquesta decisió.
Estarem a l’oposició, amb la mà estesa per dialogar, tenim un punt en comú, Vilagrassa, i
sempre que ens demanin per parlar estarem allí. Volem fer una oposició constructiva.
Per Fem-ho possible, avui es un dia d’alegria i a la vegada d’una gran responsabilitat,
passem a ser regidores de l’ajuntament i treballarem de valent pel nostre poble, per que sigui
un millor lloc per viure. Gracies per la confiança.”

A continuació pren la paraula l’alcalde, i representant del Grup Municipal de Junts x
Vilagrassa, Junts x Catalunya - Junts, el Sr. Jordi Serés Aguilar, que literalment diu el
següent:
“Regidores, regidor
secretari de la corporació,
familiars, amics, senyores i senyors
Les meves primeres paraules en aquesta sessió solemne, han de ser, com no podia ser d’altra
manera, d’agraïment. D’agraïment a totes les persones que han contribuït a que avui, aquest
plenari, faci l’honor de triar-me per a presidir-lo, i per a que assumeixi, novament,
l’important tasca de dirigir la màxima institució del nostre poble.
Gràcies, doncs, a les regidores, i al regidor, que m’acaben d’atorgar la seva confiança a
través del seu vot favorable a la meva investidura.
Gràcies, també, als veïns i veïnes de Vilagrassa pel seu vot majoritari el passat 26 de maig
que hem d’interpretar com a l’expressió del reconeixement pel treball fet al llarg d’aquests
anys, i gràcies, finalment, a tots els membres de la candidatura de Junts per Vilagrassa i a la
meva família, sense el suport dels quals de ben segur no hagués tingut la força necessària per
a ser avui on sóc.
Al cap de setze anys d’encapçalar el govern i l’alcaldia de Vilagrassa, avui més que mai, puc
afirmar que aquest viatge mai l’he fet sol, i que si he arribat fins aquí ha estat perquè he
tingut la sort de tenir al meu costat el suport i –tinc la pretensió de dir– l’amistat, dels
regidors i regidores que m’han acompanyat, i d’un equip de professionals, encapçalats pel
secretari Jordi Martí, encomiable. Respecte als regidors, aquest passat dimecres, en el decurs
del darrer Ple municipal de la legislatura, acomiadàvem a Isabel Pérez, Jordi Petit, Jordi
Capdevila, Abelard Monjo i a Joaquim Guerrero. Ja m’hi vaig referir al Ple, però no me’n
puc estar de tornar a agrair-los la dedicació de tots aquests anys a les tasques municipals.
Dedicació que em plau avançar que tindrà continuïtat –tot i que no siguin regidors- amb
noves responsabilitats que es plasmaran al nou cartipàs municipal que hem començat a
elaborar. Un punt i apart d’aquest comiat el mereix Joaquim Guerrero. El pacte que vam
establir amb ell des del minut u de l’anterior legislatura, ha propiciat els millors anys
d’entesa política i, per tant, de pau social i d’impulsió de projectes pel bé comú, que
Vilagrassa ha tingut des de l’adveniment de la democràcia. Crec que mai li agrairem prou el
seu esperit de servei i que tothom hauria d’aprendre del seu exemple.
Emprenc avui els que han de ser, si Déu vol, els meus darrers anys de gestió al capdavant de
l’ajuntament de Vilagrassa, -per cert, això d’haver presidit la meva d’edat ha estat una
estocada en tota regla- i ho faig, sortosament, acompanyat d’unes noves companyes de viatge
que s’incorporen avui. Em sento novament afortunat de poder recórrer aquest darrer tram de
ruta amb l’Angelina Ansaldi i l’Eva Maria Melero, ja flamants regidores. Sense cap mena de
dubte, l’Angelina i l’Eva aportaran des d’ara al govern de la vila, el millor de si mateixes.
Tinc, no cal dir, dipositada en elles tota la meva confiança i crec, sincerament, per la seva
capacitat i la seva bonhomia, que les responsabilitats que assumiran des d’ara, comportaran
un nou i rejovenit impuls per a Vilagrassa. I, és clar, no em puc pas deixar l’Òscar Abascal,
company, amic inefable i autor -sempre discret- de tantes i tantes de les realitzacions que
hem aconseguit aquests anys. Tot ells, al costat de la resta de companys i companyes que

configuren la nostra candidatura ens comprometem a seguir Treballant, junts, per
Vilagrassa.
De cara a aquesta legislatura que comença voldria destacar el “què” volem realitzar i el
“com” ho volem fer.
Començaré pel “com”, per la forma, perquè sempre hem cregut que sovint és més important
com fas les coses que no pas el que fas pròpiament. Potser ens hi hem d’esmerçar encara més
per a que sigui prou evident, però el nostre model de govern es basa en:
- En un estil de governar obert i participatiu. Per tant, seguirem impulsant els consells
assessors com a eina d’implicació de la ciutadania en les coses del poble.
- En el respecte i el tracte igualitari a tothom, com a pilar de la convivència.
- En el diàleg i en l’empatia. Perquè només parlant i escoltant es resolen els problemes.
No ens cansarem, doncs, de dir, que ens posem a disposició de tothom. I quan diem tothom,
volem dir tothom. Les portes d’aquesta casa són obertes de bat a bat i la nostra mà sempre
estarà estesa.
Tant pel que fa a allò que ens compet directament, com en tot el que, sense ser competència
nostra, pugui afectar els ciutadans, procurarem ajudar, fins on sigui possible, els nostres
vilatans.
Respecte als eixos bàsics sobre els quals volem articular la nostra acció de govern, el “què”,
que deia abans, seran:
- Garantir la qualitat dels serveis municipals.
- L’assoliment de les infraestructures i dels serveis que encara ens manquen.
Els posaré uns quants exemples concrets:
Respecte als serveis municipals pensem que, en general, el nivell es molt satisfactori:
començant per l’atenció que es dóna al ciutadà des de les oficines municipals, el servei de la
llar d’infants, la qualitat de l’aigua de boca, l’estat del cementiri, pensem que s’adeqüen a les
expectatives de qualitat que tenen els nostres veïns. Altres com el de la brossa, la neteja i la
circulació viària demanen una revisió en profunditat que ens comprometem a materialitzar.
Pel que fa a les infraestructures i serveis, tal com ja vam explicar al nostre programa
electoral, hem començat a treballar per a que d’aquí a un any entrin en funcionament les
piscines municipals. Piscines que, com és obvi, comptaran amb un bar que ha de donar servei
tan a dins del recinte com a l’exterior i que ha de funcionar amb règim de concessió. És tot
un repte, certament, però ens en sortirem.
També destacar que aquests dies s’ha confirmat que el projecte del Jardí botànic de l’Ametlla
ha obtingut el finançament europeu que havíem sol·licitat. Volem remarcar que el Jardí
Botànic comptarà amb un edifici central on s’habilitarà una agrobotiga que ha de cobrir una
altra de les mancances que tenim.
Si l’Ajuntament de Vilagrassa pot endegar tots aquests projectes í donar aquest servei
altament qualitatiu és gràcies al seu personal. Tinguem-ho clar, sense la professionalitat dels
funcionaris i treballadors que tenim ni de bon tros podríem donar els serveis que donem ni
acometre els ambiciosos projectes que impulsem. Permeteu-me doncs, que m’hi torni a referir
i que agraeixi el seu esforç i lleialtat institucional.
Això és el que farem amb aquests regidors i aquest equip professional. Però tampoc podem
obviar que tenim un poble amb un alt grau de dinamisme i de capacitat d’iniciativa, de ganes
de fer coses. Un teixit associatiu viu i en expansió. Una escola pública de qualitat amb unes

mestres vocacionals i implicades, uns empresaris emprenedors que ens prestigien amb els
seus establiments...i un rector que no ens el mereixem.
Creiem en Vilagrassa i en la seva gent. Creiem en la capacitat de superació i de fer front a
les dificultats. Creiem en la força del treball i de la feina ben feta i en l’empenta per
emprendre nous reptes i noves responsabilitats. Creiem en el talent i en la capacitat creativa.
Creiem que si aprofitem la força dels nostres actius i la sumem a l’esforç decidit per afrontar
i superar els reptes, no solament superarem les dificultats, sinó que en sortirem més forts i
més ben preparats.
Crec que entre tots aconseguirem que Vilagrassa sigui cada dia un poble més amable.
Amable entès en el seu significat originari, és a dir, com a digne de ser estimat, que és
possible estimar, que cal estimar.
Finalment, no podria acabar les meves paraules sense una mirada interior, agraint als meus
pares i a la Joana el seu suport, també als meus, fills Eloi i Lluc, que segurament són els
vilagrassencs més perjudicats per aquest alcalde. Els agraeixo la comprensió per tantes
hores robades i que ara comparteixin amb mi, l’anhel per a construir una societat millor.
Amics i amigues, que tots plegats siguem dignes mereixedors d’aquests propers quatre anys
d’història de la nostra vila.
Moltes gràcies.”
Efectuades les anteriors intervencions, el senyor Alcalde aixeca la sessió a les tretze hores i
tres minuts, de la qual s'estén la present acta, que jo, el secretari, certifico.
Firmado
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