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PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT 

DE L’11 DE JUNY DEL 2011 

 

A 2/4 de 10 del matí del dia 11 de juny de 2011, es reuneixen els regidors 

electes següents: 

 

Sra. Elisabet Ferreres i Vergés ERC-AM 

Sr. Esteve Sidera i Jubany  ERC-AM 

Sr. Xavier Soler i Llopis ERC-AM 

Sra. Glòria Martinez i Rodriguez ERC-AM 

Sra. Liliana Vilanova i Orriols CUP 

Sr. Josep Salvans i Codina CUP 

Sr. Albert Roma i Martí CiU 

 

Assistits per mi el Secretari – Interventor de la Corporació, Isidre Llucià i 

Sabarich, que informo que procediré a gravar el Ple, sense que ningú manifesti 

cap objecció, amb el següent: 

 

 

Ordre del dia de la present sessió de CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT 

 

 

 

1.- Constitució de la Mesa d’Edat 

 

En compliment al que disposa la normativa vigent, el Secretari crida els regidors 

electes, de major edat, Sr. Albert Roma i Martí i el de menor edat, Sr. Esteve 

Sidera i Jubany. Ambdós formulen el jurament o promesa següent: 

 

Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Montesquiu amb 

lleialtat al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la Constitució, com a 

norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

 

A aquest fórmula de promesa, hi afegeixen “per imperatiu legal, sense 

renunciar en cap moment a la defensa dels drets nacionals del Poble 

Català”. 

 

Tot seguit passen a constituir la mesa d’edat.  

 

 

 

2.- Comprovació de credencials 

 

Comprovades les credencials i acreditada la personalitat de cada una de les 

persones que componen el nou Consistori, es dóna pas al següent punt de 

l’Ordre del Dia. 
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3.- Presa de possessió dels regidors/res 

 

A continuació el Secretari crida, un per un tots els regidors electes els quals 

formulen la promesa, emprant la fórmula següent: 

 

Tots els regidors mitjançant la fórmula: 

 

Per la meva consciència i honor prometo complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Montesquiu amb 

lleialtat al Cap de l’Estat , i guardar i fer guardar la Constitució, com a 

norma fonamental de l’Estat, i l’Estatut d’autonomia de Catalunya.  

 

Els/les regidors/es Elisabet Ferreres i Vergés,  Xavier Soler i Llopis, Glòria 

Martínez i Rodríguez i Josep Salvans i Codina, hi afegeixen “per imperatiu 

legal, sense renunciar en cap moment a la defensa dels drets nacionals 

del Poble Català”. 

 

La Regidora Liliana Vilanova i Orriols hi afegeix “per imperatiu legal, sense 

renunciar en cap moment a la defensa dels drets nacionals del Poble 

Català i dels Països Catalans”. 

 

Tot seguit prenen possessió i ocupen el seu lloc 

 

 

 

4.- Elecció de l’Alcalde 

 

Es procedeix a l’elecció de l’alcalde, dipositant el seu vot a la urna tots els 

regidors que composen la corporació i, realitzat l’escrutini, dóna el següent 

resultat: 

 

  

Elisabet Ferreres i Vergés 4 

Liliana Vilanova i Orriols 2 

Albert Roma i Martí 1 

 

 

 

A la vista dels resultats, és proclamat alcaldessa la Sra. Elisabet Ferreres i 

Vergés 

 

 

 

5.- Intervenció dels caps de grup 

 

La nova Alcaldessa ocupa la presidència i dóna la paraula als/les Caps de cada 

Grup Municipal, que s’expressen en els termes següents: 

 

En primer lloc pren la paraula el Regidor del Grup Municipal de CiU, Sr. Albert 

Roma i Martí, qui diu el següent: 
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En primer lloc, felicitar a tots i cadascun dels regidors i regidores que avui 

comencem junts a treballar per Montesquiu i per la seva gent i felicitar a la nova 

alcaldessa, enhorabona per la teva elecció. 

 

Avui s’obre una nova etapa per Montesquiu; després de dues legislatures sense 

representació de Convergència i Unió a l’ajuntament, els membres que integrem 

el grup estem molt satisfets de poder formar part del consistori en els propers 

quatre anys i agraïm la confiança a la gent que ens van donar el seu suport. 

 

De la mateixa manera que és responsabilitat de l’equip de govern, governar en 

interès de tots els Montesquiuencs, amb independència del seu vot, l’oposició té 

la responsabilitat d’exercir la seva tasca també en interès de tots els veïns i 

veïnes de Montesquiu. 

 

Les legítimes regles del joc democràtic han configurat com a punt de partida, el 

govern que avui es constitueix i serà responsabilitat de l’alternativa que avui 

representa Convergència i Unió controlar l’acció de govern; serem ferms amb la 

tasca i exigents amb el govern, fent seguiment de totes les decisions amb una 

oposició permanent, respectuosa, activa i constructiva. 

 

L’actual situació econòmica i social difereix de la que teníem ara fa quatre anys; 

en l’econòmic estem immersos en una general i profunda crisi que afecta de 

manera directa les persones i sobretot els més febles i desprotegits (gent gran, 

desocupat,...), i això exigeix donar un nou impuls i noves respostes des de 

l’ajuntament amb una nova forma d’entendre el paper dels seus representants, 

ara toca l’enginy de noves formes d’actuar adaptades al moment. 

 

El poble ha escollit la vostra proposta de programa de govern, per davant de les 

altres, no obstant això des de la nostra formació, estem predisposats a facilitar 

el consens en aquelles propostes comunes i en d’altres que puguin ser 

beneficioses pel poble i vetllarem perquè es duguin a terme; així mateix, 

nosaltres treballarem per tal d’incorporar a l’acció del govern les propostes del 

programa amb qual ens vàrem presentar. 

 

Avui, alcaldessa, tu i el teu equip de govern teniu a les vostres mans una gran 

responsabilitat: dignificar el dia a dia de la política municipal allunyant la 

crispació del nostre poble i cercant el consens amb tots els altres legítims 

representants de la voluntat popular. No volem enfrontaments estèrils, esperem, 

que entre tots els grups representats a l’ajuntament, puguem trobar allò que ens 

uneix més que no pas allò que ens distancia, i mitjançant el diàleg trobem la 

millor resposta als problemes del poble. De la mateixa manera que oferim el 

nostre suport a aquelles iniciatives que vagin encaminades a la millora del poble 

i el benestar dels seus habitants, també hem de dir que ens oposarem amb tota 

contundència a allò que només representi interessos partidistes i/o vagi en 

detriment del poble i de la convivència de tots plegats. 

 

Per acabar, el desig de tota la sort i encerts pel govern que avui comença. 

Moltes gràcies. 
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Pren la paraula la regidora Sra. Lliana Vilanova en nom del Grup Municipal de la 

CUP, que diu el següent 

 

Felicitats a la nova alcaldessa i a tots els regidors i regidores que han entrat a 

formar part del nou ajuntament. 

 
Bon dia a tots i a totes, 
 
Fa uns minuts, tant el Josep com jo mateixa ens hem vist obligats a prometre la 

Constitució espanyola. Ho hem promès per imperatiu legal per evidenciar que aquesta 
promesa només s’ha fet per poder complir un tràmit preceptiu a l’hora de prendre 
possessió de la nostra condició de regidor i regidora. No tenim cap intenció de complir 
aquesta promesa i la nostra tasca com a càrrecs electes d’aquest ajuntament sempre 
anirà encaminada a combatre la manca de llibertats que la Constitució espanyola 
perpetua i a lluitar per uns Països Catalans nacionalment independents i socialment 

justos. 
 
Dit això, ens comprometem a defensar el programa polític amb el que ens vam presentar 
a les eleccions i pel qual ens van votar 170 veïns i veïnes de Montesquiu. És als ciutadans 
i ciutadanes del nostre municipi, tant als qui ens van votar com als que no, als qui 
prometem, no per imperatiu legal, sinó per voluntat pròpia, defensar un model de poble 
basat en la participació ciutadana, els drets de les classes populars, la defensa del 

territori, la defensa de la llengua, la cultura i la identitat nacional. 
 
Des d’Alternativa per Montesquiu – CUP afrontem amb molta il·lusió els propers quatre 
anys. Amb el compromís de treballar en benefici del poble defensarem totes aquelles 
actuacions que signifiquin avançar cap a la democràcia participativa. Defensarem una 

gestió municipal transparent i un ajuntament on el debat polític sigui un signe de 
normalitat democràtica. No acceptarem actituds totalitàries que impedeixin exercir el 

legítim dret a la llibertat d’expressió i per tant, demanem al nou equip de govern que es 
mantingui dialogant amb la resta de formacions polítiques del consistori i que sigui 
receptiu amb les propostes que es presentin. 

 

A partir d’aquest punt és el segon representant del Grup Municipal de la CUP, el 

Sr. Josep Salvans i Codina qui continua amb la intervenció, tot dient el següent: 

 
Recordem a l’equip de govern que la llei electoral els ha beneficiat però només han estat 
dos vots els que han fet que continuïn amb la majoria absoluta. La gent d’Alternativa per 
Montesquiu-CUP no estem tant sols com alguns han volgut fer-nos creure perquè tenim 

170 persones que recolzen el nostre projecte polític. Els resultats electorals globals 
evidencien que el poble va votar CANVI i l’equip de govern ho ha de tenir molt present al 
llarg de tota la legislatura. 
 

Avui i aquí com a Alternativa per Montesquiu - CUP volem dir que al llarg de totes 
aquestes setmanes de campanya pre i post electoral diverses persones hem estat objecte 

de tota classe d’agressions per part de diverses persones del poble pel fet de pensar 
diferent i defensar una altra opció política. L’avasallament, els crits, les actituds hostils, 
les persecucions, les amenaces, les mentides, el tracte agressiu, els insults al mig del 
carrer i per altres mitjans que hem hagut d’aguantar no són precisament característiques 
pròpies de societats democràticament avançades.  
 
Confiem que avui es tanqui l’etapa grisa dels quatre últims anys. Estem a l’expectativa 

del què vindrà però demanem a l’equip de govern que canviï les formes però 
necessàriament també ha de canviar el fons. És des de l’Ajuntament on tots els grups 
polítics hem de donar exemple. El poble de Montesquiu ens ha escollit, ha confiat amb 
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tots i totes nosaltres i hem d’estar a l’alçada de les circumstàncies. 
 
Moltes gràcies. 

 

 

Finalment és la nova Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres i Vergés qui s’adreça als 

presents amb la següent intervenció: 

 
Bon dia a tothom. En primer lloc, vull agrair la vostra presència a aquest acte. 

 

Avui és un dia important per el nostre poble i, per tant, també ho és per a mi. És el dia en 
que es constitueix la nova corporació  i el dia en què un nou grup de persones ens 
posarem a treballar per Montesquiu.  
 
Les meves primeres paraules com a alcaldessa són d’agraïment: Començaré per agrair a 
tota la gent del poble, la confiança que ens han mostrat a l’escollir-nos, per dur la gestió 

de l’Ajuntament els propers 4 anys. Donar les gràcies a tot el meu equip, el qual, ha 
treballat aquests dies per aconseguir uns bons resultats el dia de les eleccions i també 
agrair a l’ exalcalde haver-me dedicat el seu temps en ajudar-me a posar els meus 
coneixements al dia en diferents temes que afecten el nostre poble. 
 
I per últim no voldria oblidar-me dels amics i la família, que van ser els primers en 
encoratjar-me a dur a terme aquest projecte. 

 
M’agradaria poder explicar en paraules el que sento en aquests moments, és el que 
intentaré, tot i que se’m fa molt difícil. 
 

Com molts de vosaltres sabeu, quan era petita no vivia a Montesquiu, però recordo d’una 
manera molt clara com desitjava que arribessin els caps de setmana i  els estius per 
poder venir al poble. M’encantava arribar i comprovar si hi havia els meus amics, agafar 

la bici, anar-los a buscar i sentir-me lliure, tranquil·la, com a casa. 
 
Tots els que som presents a la sala, estarem d’acord que Montesquiu és un poble petit, 
tan petit com “el país” del què ha parlat Guardiola aquests dies, citant a Lluís Llach que 
deia: “El meu país és tant petit que des de dalt d’un campanar sempre es pot veure el 
campanar veí”, i és que a Catalunya no som grans per l’extensió dels nostres pobles i 

ciutats, si no que som grans per la nostra gent. Així, Montesquiu és un poble petit, però 
gran gràcies a vosaltres, gràcies a la gent que hi vivim, a la gent que feu possible 
l’existència d’associacions culturals, lúdiques, esportives... entre tots creem un 
Montesquiu viu. Per tant, m’omple d’orgull ser la nova Alcaldessa d’un poble tan gran com 
Montesquiu. 
 
Però, no tan sols sento orgull, si no que sento un gran honor perquè se m’hagi concedit 

l’oportunitat d’ocupar aquest càrrec. 

 
Dit això, us ofereixo la il·lusió, l’esforç, la responsabilitat i la dedicació meva i de tot el 
meu equip, ja que considero que estic en deute no tan sols amb les persones que m’han 
escollit, si no també amb la resta de montesquiuencs. Vull ser l’alcaldessa de tothom. 
 
Gràcies a tots. 
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La Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació aixeca  la sessió a ¾ i mig de 10 

del matí, de la qual cosa, com a secretari, en dono fe. 

 

 

 

 


