1

ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.
A la Casa Consistorial de CARDONA, essent les 12,00 hores del dia 13 de juny de
2015, es reuneixen, prèvia convocatòria per mandat legal, de conformitat amb
l’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Regim Electoral
General, en concordància 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, els Regidors que el passat dia 1 de juny de 2015,
van ser proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència
dels resultats de les últimes eleccions locals, convocades per Reial Decret
233/2015, de 30 de març, i celebrades el dia 24 de maig de 2015, que a
continuació es relacionen; que constitueixen la totalitat dels Regidors electes
d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar sessió pública extraordinària
de constitució de l’Ajuntament, assistits per mi la Secretària-Interventora
accidental de la Corporació, que dono fe de l’ acte.
Regidors electes assistents:
1. FERRAN ESTRUCH TORRENTS
2. JOSEP TRISTANY CLARET
3. JOAN HERNANDEZ MOSCOSO
4. AIDA MOLNER PEJOAN
5. M. ELENA XIXONS CLOTET
6. MARIA TERESA BARRERA PONS
7. SERGI BALLESTEROS GREGORIO
8. JOSEP SERRA CASALS
9. FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ
10. JORDI RUIZ SANTANDREU
11. JORDI CASAS PONS
Secretària-Interventora acctal:
SRA. BRÍGIDA MANAU I VILA
La Secretària que subscriu explica el procediment a seguir en compliment del
que preveu l’article 194 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General i la legislació de règim local, per procedir a constituir en el dia
d’avui, la nova Corporació Local de Cardona, elegida el passat dia 24 de maig.
Tal i com estableix l’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, les corporacions locals es constitueixen en sessió pública el
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vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, excepte si s’hagués
presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes.
Les credencials dels regidors electes, emeses per la Junta Electoral de Zona de
Berga, han estat presentades a la Secretaria General de l’Ajuntament.
L’acta de proclamació de la Junta Electoral de Zona de Berga disposa que,
d’acord amb els resultats que es reflecteixen en el quadre de l’acta, es proclamen
electes els candidats següents:
1. Sr. Ferran Estruch Torrents (ERC-Acord Municipal)
2. Sr. Josep Serra Casals (CiU)
3. Sr. Jordi Casas Pons (PSC-Candidatura de Progrés))
4. Sr. Josep Tristany Claret (ERC-AM)
5. Sr. Francesc Villegas Martínez (CiU)
6. Sra. Aida Molner Pejoan (ERC-AM)
7. Sr. Jordi Ruiz Santandreu (CiU)
8. Sr. Joan Hernàndez Moscoso (Independent – ERC-AM)
9. Sra. Maria Elena Xixons Clotet (independent- ERC-AM)
10. Sra. Maria Teresa Barrera Pons (Independent-ERc-AM)
11. Sr. Sergi Ballesteros Gregorio (ERC-AM)
A continuació, s’ha de constituir la mesa d’edat, integrada pels regidors escollits
de major i menor edat presents en l’acte de constitució, actuant com a secretari
el que ho sigui de la corporació, d’acord amb el fixat als articles 37.2 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals i
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general.
A tal efecte, es crida al regidor de més edat, Sr. Josep Serra Casals, que actuarà
com a president, i a la regidora de menor edat, Sra. Aida Molner Pejoan, que
actuarà com a vocal. Com a secretària actuaré jo mateixa, Brígida Manau.
La Secretària–Interventora de la Corporació, que subscriu, els convida a que
ocupin la Presidència, quedant així constituïda la MESA D’EDAT.
Acreditació dels Regidors electes davant de la Mesa d’Edat.
El President de la Mesa d’Edat, Sr. Josep Serra Casals explica que a continuació,
correspon comprovar les credencials dels regidors i regidores electes d’acord
amb les certificacions rebudes de la Junta Electoral de Zona, així com la
personalitat dels assistents i demana:
Sra. Secretària, ha efectuat la comprovació d’aquesta acreditació?.
La Sra. Secretària contesta:
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Sí, dono fe que s’ha comprovat la documentació, tal i com està
previst en el Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats Locals, d’acord amb la documentació que tinc al meu
poder en aquest acte i que consta a l’expedient.
El President preguntarà als Regidors si algú d’ells li afecta alguna de les causes
d’incompatibilitat prevista en la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
El Sr. Josep Serra explica que a continuació procedeix preguntar als regidors i
regidores si estan afectats per alguna de les causes d’incompatibilitats previstes
en la Llei Orgànica del Règim Electoral General. La secretària llegirà quines són
aquestes causes i s’entendrà que cap dels regidors i les regidores hi estan
afectats si no es pronuncien en aquest sentit.
La Secretària explica que d’acord amb l’article 178 de la Llei Orgànica Electoral
és incompatible amb la condició de regidor:
a) Els advocats i procuradors que dirigeixin o representin a parts en
procediments judicials o administratius contra la Corporació, amb
excepció de les accions previstes a l’article 63.1b de la Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local.
b) Els directors de serveis, funcionaris o restant personal actiu del respectiu
ajuntament i de les entitats i establiments depenents d’ell.
c) Els directors generals o assimilats de les Caixes d’Estalvis Provincials i
locals que actuïn al terme municipal.
d) Els contractistes o subcontractistes de contractes el finançament total o
parcial dels quals sigui a càrrec de la Corporació municipal o
d’establiments que en depenguin.
e) Els regidors electes en candidatures presentades per partits o per
federacions o coalicions de partits declarats il·legals amb posterioritat per
sentència judicial ferma i els electes en candidatures presentades per
agrupacions d’electors declarades vinculades a un partit il·legalitzat per
resolució judicial ferma.
El President de la mesa d’edat, Sr. Josep Serra manifesta que a continuació es
procedirà a la pressa de possessió dels Regidors. La Secretària llegirà la fórmula
legal prevista en el Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, que diu “Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de
Cardona, amb lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució,
com a norma fonamental de l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia
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de Catalunya ?” Prendrà possessió en primer lloc el President i tot
seguit, cridarà a cada Regidor, el qual se situarà davant de la
Presidència i al costat seu hi haurà la Constitució i l’Estatut, (també
la Carta de Repoblament de Cardona i els símbols del poder
municipal: vara d’Alcalde i insígnia de Regidor). Els Regidors han de
contestar “si juro ” o “si prometo” (almenys).
El Sr. Josep Serra diu que d’acord amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, la
secretari llegirà la fórmula legal prevista per a la pressa de possessió dels
regidors, i a continuació nomenarà per ordre alfabètic els regidors i regidores,
començant pels membres de la mesa d’edat, perquè jurin o prometin el càrrec i
en conseqüència prenguin possessió del seu càrrec.
La Secretària explica que la fórmula legal prevista en el Reial Decret 707/1979,
de 5 d’abril, diu:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor o Regidora de l’Ajuntament de Cardona, amb
lleialtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’Estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”
La Secretària-Interventora procedeix a la lectura dels noms i cognoms dels
regidors i de les regidores electes, primerament els integrants de la Mesa d’Edat
i a continuació la resta per ordre alfabètic, els quals un a un van contestant:
JOSEP SERRA CASALS: “Sí, ho prometo”
AIDA MOLNER PEJOAN: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb
plena fidelitat al poble de Cardona”
Un cop feta la promesa, la Sra. Aida Molner demana al President de la Mesa
d’Edat si pot fer una declaració.
El President respon que sí.
La Sra., Aida Molner declara: “Els regidors d’ERC-CARDONA, expressem el
nostre compromís amb l’actual procés cap a la plena sobirania, i restem a la
disposició del nou Parlament que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre,
per tal d’exercici l’autodeterminació, i assolir l’estat català lliure i sobirà.”
SERGI BALLESTEROS GREGORIO: “Sí, ho prometo, per imperatiu
legal”
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MARIA TERESA BARRERA PONS: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i
amb plena fidelitat al poble de Cardona”
JORDI CASAS PONS: “Sí, ho prometo”
FERRAN ESTRUCH TORRENTS: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i
amb plena fidelitat al poble de Cardona”
JOAN HERNANDEZ MOSCOSO: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i
amb plena fidelitat al poble de Cardona”
JORDI RUIZ SANTANDREU: “Sí, ho prometo”
JOSEP TRISTANY CLARET: “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i amb
plena fidelitat al poble de Cardona”
FRANCESC VILLEGAS MARTINEZ: “Sí, ho prometo”
M. ELENA XIXONS CLOTET: : “Sí, ho prometo, per imperatiu legal i
amb plena fidelitat al poble de Cardona”
Seguidament, el Sr. President de la Mesa d’Edat declara constituïda nova la
Corporació municipal de Cardona pel Mandat 2015-2019, i assenyala que
seguidament es procedirà a l’elecció d’Alcalde de Cardona, i amb aquesta
finalitat dóna la paraula a la Secretària-Interventora, que llegirà l’article 196 de
la Llei Orgànica del Règim Electoral General.
La Secretària que subscriu llegeix l’article 196 que diu:
“A la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a
l’elecció d’Alcalde, d’ acord amb el següent procediment:
a. Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves
respectives llistes.
b. Si algun d’ells obtingués la majoria absoluta dels vots dels
regidors serà proclamat electe.
c. Si cap d’ ells obtingués dita majoria es proclamarà Alcalde el
regidor que encapçali la llista que hagi obtingut major
nombre de vots populars en el corresponent municipi. En cas
d’empat es resoldrà per sorteig.
......”
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Són candidats a Alcalde per encapçalar les respectives llistes:
SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS
SR. JOSEP SERRA CASALS
SR. JORDI CASAS I PONS

ERC
CIU
PSC

El president anuncia el començament de la votació que és secreta, amb les
paperetes que s’han lliurat als regidors i regidores electes i que es proclamarà
Alcalde a qui obtingui la majoria absoluta. En cap de no obtenir-la
serà declarat Alcalde el cap de la llista més votada.
La Secretària crida cada regidor a dipositar el seu vot, dient que la mesa d’edat
votarà l’ultima. Una vegada efectuada la votació, la Secretària obre la urna i
llegeix en veu alta cada vot i certifica el seu resultat:
CANDIDATS

En lletra

VOTS OBTINGUTS
En números

SR. FERRAN ESTRUCH I TORRENTS
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. JORDI CASAS I PONS

SET
ZERO
ZERO

7
0
0

VOTS EN BLANC

QUATRE
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En vista del resultat de la votació, el President de la Mesa d’edat, Sr. Josep
Serra, proclama alcalde el Sr. Ferran Estruch i Torrents i li demana:
Sr. Ferran Estruch i Torrents accepteu el càrrec d’alcalde ?
El Sr. Ferran Estruch contesta: “Si accepto”
El President pren el jurament o promesa a l’Alcalde electe.
El Sr. Josep Serra, d’acord amb això, diu que es passarà a la presa de possessió
com a alcalde, d’acord amb la fórmula establerta al Reial decret 707/1979, de 5
d’abril, i demana al Sr. Estruch:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Cardona, amb lleialtat al Rei
i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat, així
com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
El Sr. Ferran Estruch contesta: “Si, ho prometo, per imperatiu legal, amb
plena fidelitat al poble de Cardona”.
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Finalment, un cop fet el jurament o promesa, el President lliura al
nou Alcalde la vara d’Alcalde i aquest passa a ocupar la presidència.
Acte seguit, el Senyor Alcalde, Ferran Estruch Torrents, pronuncia les següents
paraules:
“Regidors i regidores, cardonins i cardonines, amics i amigues,
En primer lloc, el meu més sincer agraïment per la vostra assistència.
És per a mi un orgull immens ser investit, avui, alcalde de Cardona.
Avui és un dia transcendental, acabem de constituir una nova
corporació municipal fruit de les eleccions del passat 24 de maig. Vull
felicitar, en primer lloc, a tots els regidors i regidores que heu pres
possessió. Tots tenim l’enorme responsabilitat de dirigir i representar el
poble els propers anys i estic segur que junts treballarem amb l’únic
objectiu compartit de fer avançar Cardona.
Vull agrair, també, als regidors i regidores sortints el vostre treball, la
vostra dedicació i el vostre esforç al servei de Cardona. Bona sort.
Avui és un dia molt feliç per a mi, per segona volta torno a ser escollit
alcalde del meu poble, càrrec que he intentat assumir aquests quatre
anys amb total humilitat, responsabilitat i conscient del que significava.
Estic immensament agraït a totes les persones, a tots els cardonins i
cardonines que a les passades eleccions ens van donar un suport
àmpliament majoritari per continuar treballant per Cardona. A tots, els
que ens van donar suport i els que ho van fer per a altres companys,
gràcies. A partir d’avui torno a reiterar la meva total entrega i
disponibilitat a tots vosaltres, a Cardona. Avui, segurament més que fa
quatre anys, tenim una enorme responsabilitat i crec que sense dubte no
fallarem.
En aquesta nova etapa, tinc la immensa sort de continuar comptant
amb un equip extraordinari, un conjunt de persones al qual vull agrair
de tot cor el treball realitzat aquests quatre anys. Han estat uns anys
complicats, molt complicats, però també il·lusionadors i plens de grans
accions. Avui l’equip és més gran i us vull demanar, a tots, que
continueu evocant tot el millor de nosaltres per a Cardona.
Per extensió, a tots els regidors d’aquesta nova legislatura, us vull
animar a treballar junts, construint plegats la nostra comunitat i
sumant pel bé comú.
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Tenim grans reptes per endavant, petits i grans projectes. Tots els volem
fer com fins ara, de manera transparent i participativa, pensant només
en el millor per a Cardona.
Durant aquests quatre anys, hem construït grans projectes i hem
aconseguit gran fites, algunes assolides, moltes altres iniciades i que ara
caldrà acabar.
El desenvolupament del projecte Cardona Integral, pel qual vull agrair
enormement al Dr. Fuster i a la Fundació SHE la seva aposta per
Cardona i, sobretot, a tots els cardonins i cardonines per la vostra
implicació, n’és el millor exemple.
El foment de l’ocupació, la recerca de noves inversions, la consolidació
de la nostra empresa són indiscutiblement prioritats d’aquests anys.
Prioritats en què ja estem treballant i millor que mai gràcies a l’Agència
de Desenvolupament Local Cardona i Solsona. Tenim l’obligació
d’intentar crear oportunitats per a tots, sobretot per als més joves, i no
estalviarem cap esforç, sinó que ho farem tot per aconseguir aquest
objectiu.
L’impuls definitiu del turisme i el comerç i les polítiques d’habitatge
seran sense dubte també prioritats i per a les quals caldrà esmerçar
molts esforços.
Estic convençut que ho farem, ho tenim tot encarat i ara ens cal esforç,
treball i dedicació per culminar-ho amb èxit.
Cardona ha estat, en aquest passat any, protagonista de la història del
país. La commemoració de Tricentenari ens ha situat de ple en el mapa.
Passada aquesta gran efemèride, la societat catalana tenim el major
repte dels darrers 300 anys. El repte de construir democràticament un
nou Estat independent. Sóc conscient de la pluralitat ideològica i social
del nostre poble i molt respectuós i sensible a aquesta i crec que aquesta
és la nostra gran riquesa, però, ara per ara, objectivament parlant,
l’única manera de garantir els drets i serveis per a tots i totes, també a
Cardona, i la dignitat de la nostra gent és treballar per un nou Estat que
ens aporti més benestar, prosperitat i un futur esperançador per a tots.
Un Estat que tingui els municipis i els ajuntaments com a referents al
servei de la gent i que posi les persones, independentment de la seva
nacionalitat o creença, al centre de tota la política. Estic convençut que
Cardona serà lleial, com ho ha estat sempre, a la voluntat del país i que
treballarà convençuda i de valent per assolir la llibertat.
Cardona és un gran poble i ho és sobretot per la seva gent, els cardonins
i cardonines d’aquí i de fora, que al llarg de la història hem lluitat per
fer avançar la nostra comunitat. Cardonins i cardonines il·lustres que
hem tingut i tenim i que en són un orgull, però sobretot tots els
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cardonins i cardonines anònims que amb el seu treball, esforç i valentia
han fet avançar Cardona.
A tots i totes us demano la vostra ajuda, que junts remem cap a una
mateixa direcció, que ens ajudem i que construïm plegats els grans
projectes de poble. Tots els cardonins, tots som importants i
imprescindibles en aquesta nova etapa que avui iniciem.
No podem construir el futur sense recordar el passat i d’on venim. Per
això, i tal com vaig recordar ara fa quatre anys, he pres possessió com a
alcalde com ho va fer el meu besavi Joan Torrents fa gairebé 75 anys i
que malauradament va morir afusellat injustament pel feixisme. El dia
d’avui és un homenatge a la seva persona i també a totes les persones
que van lluitar per la llibertat i la democràcia i que gràcies a elles avui
som aquí. També vull fer agraïment al meu avi Miquel, de la seva mà
vaig entrar a la política, segurament avui estaria molt orgullós de mi.
No puc deixar d’agrair els valors que l’avi em va transmetre, juntament
amb els meus avis Torrents i la meva àvia Antònia.
A tots ells, i sobretot als meus pares, els ho dec tot, sense ells res d’això
seria possible, gràcies per ser-hi sempre i, pare, millora’t que et
necessito fort i valent al meu costat. A la meva germana, al Jordi, a
l’Ona, als meus tiets i tota la família, gràcies.
Un agraïment també per als meus amics, els amics que sempre hi són i
m’han acompanyat malgrat que moltes vegades segurament no he estat
a l’altura.
També a tota la gran família d’Esquerra Cardona, ampliada en
aquestes eleccions, a totes les persones que han format i formen un gran
equip, clau perquè avui revalidem l’alcaldia. Gràcies pel vostre treball i
confiança.
També vull agrair a la Brígida i a tot el personal de l’Ajuntament el seu
suport.
I per acabar, un altre cop als regidors que m’han acompanyat aquests
anys i que continuaran acompanyant-me. Sense ells això d’avui no
hauria estat possible, ells m’han fet més gran i millor persona. Gràcies
companys!
I per últim, gràcies a tot el poble de Cardona, a tots vosaltres, a cada
una de les persones que formem la comunitat cardonina. Segurament
mai no podré agrair prou la vostra confiança. Esperem estar a l’altura;
no dubteu, però, que farem tot el possible i més per aconseguir-ho.
Iniciem, doncs, una nova etapa, o més aviat continuem una etapa, una
etapa que ens ha de portar a la consecució de grans projectes claus per
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al futur de Cardona. Estic segur que els millors anys per a Cardona
estan per venir. Nosaltres ens hi deixarem la pell, només demano que
ens ajudeu, que ens ajudem tots, a fer-ho possible.
Per Cardona, sempre! Moltes gràcies!”
Una vegada finalitzada la seva intervenció, s’aixeca la sessió a les 13 hores, de la
qual s’estén la present acta, que jo, la Secretària-Interventora , certifico.

