ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA CORPORACIÓ
Núm. Exp. :
Núm. Sessió :
Caràcter:
Data:

SE-266/2015
05/2015
Extraordinària
13 de juny de 2015

A Sant Pere Pescador, el 13 de Juny de 2015, quan són les dotze hores i vuit
minuts del migdia, en primera convocatòria, es reuneixen a la planta primera
del Casal Cultural situat al carrer del Forn, 2 de Sant Pere Pescador, sota la
presidència de la Mesa d’edat configurada pels regidors de major edat, la Sra
Anna Isern i Font i de menor edat, el Sr. Jordi Vilà i Cibiach, a l’objecte de
celebrar la sessió extraordinària de constitució de la nova Corporació fruit de
les eleccions municipals celebrades el proppassat 24 de maig 2015, conforme
a l’ordre del dia notificat a aquest efecte.
Hi assisteixen: 11
Agustí Badosa i Figueras
Anna Isern i Font
Jordi Vilà i Cibiach
Blai Bahí i Larios
Maria Neus Àvila i Abras
Lluís Font i Massot
Alejandro Bertran i Rodríguez
Lucia Canadell i Casanovas
Joan Vilà i Sarquella
Marta Font i Clotas
Pere Girbent i Serra

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU

Excusen la seva assistència: Cap
No hi assisteixen: Cap

Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, un cop comprovat per la
Secretària Sra. Iolanda Cuenca Bermúdez, l’existència de quòrum de la majoria
absoluta dels membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, és a dir,
sis o més dels regidors i regidores electes, es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos a l’ordre del dia:
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ORDRE DEL DIA
1. Constitució de la Mesa d’Edat (arts. 195.2 LOREG i 37.2 ROF).
2. Comprovació de les credencials.
3. Jurament o promesa del càrrec dels regidors (arts. 195.2 LOREG i 37.2
ROF)
4. Declaració de constitució de la Corporació.
5. Elecció de l’Alcalde.
6. Jurament o promesa de l’Alcalde i presa de possessió, en el seu cas.
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT (ARTS. 195.2 LOREG I 37.2 ROF).
Els regidors electes estan asseguts a la taula, presidint-la la Mesa d’Edat
composada pels dos electes de més i de menys edat, la Sra. Anna Isern i Font i
el Sr. Jordi Vilà i Cibiach respectivament.
La Sra. Ana Isern Font, Presidenta de la Mesa, pren la paraula:
“Bon dia a tothom, benvinguts en aquest acte, declaro oberta la sessió
constitutiva de la Corporació municipal per al mandat 2015-2019. Els regidors
electes sorgits de les eleccions locals del passat 24 de maig de 2015 són els
que anomenaré a continuació:












Sr. Agustí Badosa i Figueras
Sra. Ana Isern i Font
Sr. Jordi Vilà i Cibiach
Sr. Blai Bahí i Larios
Sra. Maria Neus Àvila i Abras
Sr. Lluís Font i Massot
Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez
Sra. Llúcia Canadell i Casanovas
Sr. Joan Vilà i Sarquella
Sra. Marta Font i Clotas
Sr. Pere Girbent i Serra

Declaro constituïda la mesa d’edat formada pels regidors electes de més edat i
de menys edat, és a dir, el Sr. Jordi Vilà i Cibiach i per mi mateixa, podent
celebrar l’acte de constitució de la corporació atès que són presents la majoria
absoluta, és a dir, sis o més dels regidors i regidores electes abans esmentats.”

2. COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS.
“Faig constar que la Secretària-Interventora de l’Ajuntament ha posat a
disposició de la mesa l’arqueig actualitzat de les existències en metàl·lic i valors
propis de la Corporació, així com la documentació relativa a l’inventari del
patrimoni de la Corporació tal i com indica l’article 36 del ROF, així mateix he
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comprovat les credencials emeses per la Junta Electoral de tots els regidors i
regidores electes abans esmentats. Finalment disposo del certificat emès per la
Secretària conforme tots els regidors electes asseguts a la taula de plens han
presentat la declaració d’interessos que exigeix la llei per prendre possessió del
càrrec.

3. JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DELS REGIDORS (ARTS. 195.2
LOREG I 37.2 ROF)
“Comprovades les credencials presentades i la personalitat dels electes
seguidament procedirem a la formulació del jurament o promesa d’acord amb el
que determina 108.8 de la Llei orgànica del règim electoral general i del Reial
Decret 707/1979 del 5 d’abril.”
A continuació el Sr. Jordi Vilà i Cibiach s’aixeca del seien i manifesta: “Sra. Ana
Isern i Font podeu procedir a jurar o prometre el vostre càrrec.”
La Sra. Ana Isern i Font procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
Tot seguit la Sra. Ana Isern i Font dirigint-se al Sr. Vilà: “Sr. Jordi Vilà i Cibiach
podeu procedir a jurar o prometre el vostre càrrec.”
El Sr. Jordi Vilà i Cibiach procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
La Sra. Ana Isern Font, pren la paraula i li comunica al Sr. Badosa “Sr. Agustí
Badosa i Figueras podeu procedir a jurar o prometre el vostre càrrec.”
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El Sr. Agustí Badosa i Figueras procedeix a formular el jurament o promesa
amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució o norma fonamental de
l’estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així mateix, i per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
La Sra. Ana Isern i Font dirigint-se al Sr. Bahí: “Sr. Blai Bahí i Larios podeu
procedir a jurar o prometre el vostre càrrec”.
El Sr. Blai Bahí i Larios procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal juro, ai perdó, prometo per la meva consciència i honor
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant
Pere Pescador amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a
norma fonamental de l’estat, de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició
del nou Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya
que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
Seguidament la Sra. Ana Isern i Font “Sra. Maria Neus Àvila i Abras podeu
procedir a jurar o prometre el vostre càrrec.”
La Sra. Maria Neus Àvila i Abras procedeix a formular el jurament o promesa
amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Visca Catalunya!.
Llarga vida als catalans!”
A continuació la Sra. Ana Isern Font: “Sr. Lluís Font i Massot podeu procedir a
jurar o prometre el vostre càrrec.”
El Sr. Lluís Font i Massot procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Així mateix, vull fer
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constar que per expressió democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que
resto a disposició del nou Parlament, del President i del Govern de la
Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de
2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb
totes les institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
La Sra. Ana Isern i Font: “Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez podeu procedir a
jurar o prometre el vostre càrrec.”
El Sr. Alejandro Bertran i Rodríguez procedeix a formular el jurament o
promesa amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 1915, perdó, del 2015 per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat lliure i sobirà i català.”
A continuació la Sra. Ana Isern i Font “Sra Llúcia Canadell i Casanovas podeu
procedir a jurar o prometre el vostre càrrec.”
La Sra Llúcia Canadell i Casanovas procedeix a formular el jurament o
promesa amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia i de Catalunya.”
La Sra. Ana Isern i Font: “Sr. Joan Vilà i Sarquella podeu procedir a jurar o
prometre el vostre càrrec.”
El Sr. Joan Vilà i Sarquella procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia. Així mateix, per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
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La Sra. Ana Isern i Font: “Sra. Marta Font i Clotas que podeu procedir a jurar o
prometre el seu càrrec.”
La Sra. Marta Font i Clotas procedeix a formular el jurament o promesa amb el
contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat. Així mateix per expressió democràtica de la voluntat
ciutadana anuncio que resto a disposició del nou Parlament, del President i del
Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de
setembre de 2015 per exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar
juntament amb totes les institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
Seguidament la Sra. Ana Isern i Font “ Sr. Pere Girbent i Serra podeu procedir
a jurar o prometre el vostre càrrec.”
Tot seguit el Sr. Pere Girbent i Serra procedeix a formular el jurament o
promesa amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
amb les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, i del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
4. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
A continuació la Sra. Ana Isern Font pren la paraula:
“Efectuat el jurament o promesa per part dels regidors i regidores declaro
constituïda la Corporació”
5. ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
“A continuació procedirem a l’elecció de l’Alcalde Sant Pere Pescador d’acord
amb el procediment previst de la legislació electoral. És candidat a Alcalde el
cap de llista, és a dir el senyor següent: Sr. Agustí Badosa i Figueras per
Convergència i Unió.”
I dirigint-se al candidat pregunta: “Renúncia a ser candidat a Alcalde?” El Sr.
Agustí Badosa i Figueras contesta: “No, no renuncio”
Continua la Sra. Ana Isern i Font:

6

“Així doncs procedirem a la votació efectuant-se pel sistema de votació a mà
alçada. Per tal de ser elegit Alcalde cal que el candidat obtingui la majoria
absoluta del nombre legal de regidors de la corporació, és a dir 6 vots.
Procedim amb les votacions, que aixequi la mà qui vulgui votar el Sr. Agustí
Badosa i Figueras pel càrrec d’Alcalde de Sant Pere Pescador”.
S’aixequen les mans alçades de tots els regidors de la Corporació. Segueix la
Presidenta de la Mesa d’edat:
“Efectuada la votació el resultat és d’onze vots a favor, donat que hi ha
unanimitat de vots no cal procedir a votar en contra de la candidatura
presentada ni comptar les abstencions.
El resultat de la votació és el següent:
Sr. Agustí Badosa i Figueras onze vots.
Per tant, queda proclamat Alcalde-President de l’Ajuntament de Sant Pere
Pescador el Sr. Agustí Badosa i Figueras. Jo demano, doncs, un fort
aplaudiment pel Sr. Agustí!”
El públic present aplaudeix.
La Sra. Ana Isern i Font manifesta, “Penso que tindrem un bon Alcalde!”.
Aplaudiments.
Tot seguit li demana al Sr. Agustí Badosa i Fiqueras: “Sr. Agustí Badosa i
Figueras accepteu el càrrec d’Alcalde de Sant Pere Pescador?”.
El Sr. Agustí Badosa i Figueras respon:
“Si, accepto.”
6. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ, EN
EL SEU CAS.
La Sra. Ana Isern Font li informa: “Atès que accepteu el càrrec podeu procedir
a jurar o prometre el vostre càrrec d’Alcalde d’acord amb la fórmula legalment
establerta.”
Així doncs, el Sr. Agustí Badosa i Figueras procedeix a formular el jurament o
promesa amb el contingut literal següent:
“Per imperatiu legal prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador
amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l’Estat i de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. I per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015 per exercir
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l’autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les
institucions l’Estat català lliure i sobirà.”
Tot seguit la Sra. Ana Isern i Font li fa saber al Sr. Agustí Badosa i Figueras:
“Agustí, t’entrego la vara de l’Alcaldia.”
Aplaudiments.
Tot seguit el Sr. Agustí Badosa i Figueras, Alcalde-President de l’Ajuntament de
Sant Pere Pescador pren la paraula:
“En primer lloc aquesta vara és de tots, jo no me la faig meva, si no que és de
tots plegats.
Deixeu-me, deixeu-me ja que estem com diu aquell en petit comité, eh Pierre,
deixeu-me, res, dir unes petites paraules. Bàsicament són d’agraïments, en
primer lloc jo vull agrair les regidores, regidors que m’heu acompanyat i no
només als onze que estan aquí, aquí davant a la primera fila, a la fila zero, com
deia abans, hi tenim la Rosa Maria i hi tenim la Catalina, ens falta en Manel i
ens falta en aquest cas l’Anna, l’Anna Soler que per motius de treball no poden
ser-hi.
Com deia és d’agraïment, tots sabem lo que ens ha costat aquesta
candidatura, a tots plegats, jo crec que, com diria aquell, alguns de vosaltres
heu fet, heu apretat amb volandes, que diríem, jo us agraeixo aquest
compromís personal amb al poble de Sant Pere i per soposat cap a mi com
Alcalde sabent els moments durs de la política en general i per soposat també
de la política municipal.
Jo crec i això ho hem compartit entre nosaltres a nivell de regidors, ja
actualment, la riquesa i la diversitat que tenim com a grup, ho valorarem,
aquest valor el tindrem al llarg del temps aquest que governarem i gestionarem
el poble de Sant Pere, esperem fer-ho amb la màxima humilitat i en definitiva
escoltant els veïns.
En segon terme i ara ja passo a la part d’aquí davant, home jo crec que tots
plegats és d’agrair i ho fem de tot cor als nostres familiars, cada un de
nosaltres, siguin marits siguin mullers, siguin parelles, la renúncia que ens han
fet, nosaltres ens hem embarcat aquí i en aquest barco, també ens
acompanyen altre gent que ha renunciat i renunciarà a la part més íntima i més
personal i això se’ls ha d’agrair.
Llavors des d’una part diguem ja més política local, nosaltres no volem ser
l’amo de ningú, no volem ser l’amo de Sant Pere, som conscients que som uns
llogaters, com diríem en termes d’agricultura, que tots o la majoria de nosaltres
venim del món de la pagesia, som uns masovers, la propietat no és nostre, ens
heu, ens heu en aquest cas el poble de Sant Pere, ens heu deixat aquesta
masia tant gran que és Sant Pere, la intentarem cuidar el màxim possible
durant aquest temps i fer-la créixer en la mesura de les nostres possibilitats,
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però, per damunt de tot, el que volem és un bon veïnatge entre tots els
santperencs.
Ja hem dit que volem aportar noves maneres d’interralacionar-se amb els
veïns, de comunicar millor, ser més propers, escoltar-los de debò. Som
conscients de que som grup únic per tant no tenim oposició, hem de ser molt
més transparents, i jo crec que això és un dels camins o rutes que ens hem
marcat, tenim una regidoria en aquest cas que l’Àlex portarà endavant que és
la de transparència i finalment i això jo crec que amb les promeses i juraments
també ho dèiem, des del punt de vista més nacional, home, jo crec que hi ha
d’haver un compromís davant dels esdeveniments que tenim cada dia que des
de l’Estat siguin Tribunals Constitucionals o el que sigui, ens van posant pals a
les rodes, per tant jo crec que hem mostrat un compromís des de una vessant
més petita local cap a, en aquest cas cap a la Generalitat institucions que tirin
endavant.
És veritat que viurem uns moments creiem molt singulars i esperem rics d’èxits
a la història del nostre país i per tant és, bueno, és algo que creiem que val la
pena viure.
Com a regidors i jo com a Alcalde per suposat estarem al costat del que ens
demani el poble de Sant Pere i les seves entitats.
Res més nosaltres tenim un eslògan de campanya que diu, que deia, o que diu
“Perquè Sant Pere s’ho mereix”, nosaltres creiem fermament en que Sant Pere
s’ho mereix per això estem aquí, per això ens hi hem implicat per tant us
demano que crideu o cantem tots plegats “Visca Sant Pere, Visca Catalunya!” i
res més, moltes gràcies.”
I entenc ja que tenim la Secretària de la Corporació aquí que podem aixecar la
sessió Yolanda? Perfectament. Aixequem la sessió i tots plegats diuen “Visca
Sant Pere i Visca Catalunya.”
Aplaudiments
La Sra. Ana Isern i Font demana “Un aplaudiment també per la nostra
secretària, Yolanda.”
Aplaudiments.
L’Alcalde pren la paraula i diu:
“I per aprofitar això, l’Alcalde en aquest cas us convida a fer un petit refrigeri, a
fer un vermut el què dieu, en aquest cas a can Joan Trona a la plaça, si us
sembla ho anem a celebrar”.
Aplaudiments.
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde-President aixeca la
sessió quan són les dotze hores i vint-i-vuit minuts del migdia, de tot el que,
com a Secretària de la Corporació, CERTIFICO.
Sant Pere Pescador, 13 de juny de 2015.

L’Alcalde-President,

Davant meu,
La Secretària-interventora,

Agustí Badosa Figueras

Iolanda Cuenca Bermúdez
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