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ACTA 2015/04 
 
A la Casa Consistorial de l'Excm. Ajuntament de Mollerussa. Essent les dotze hores del dia 
tretze de juny de dos mil quinze. 
 
De conformitat amb allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 
de juny, del Règim Electoral General, l’article 37.1 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per RD 2568/1986, de 28 de 
novembre i l’Ordre GRI/149/2015, de 21 de maig, del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals, per la qual es fixa l’hora de la sessió de constitució de les 
corporacions municipals de Catalunya, han concorregut a la Sala de Sessions, els candidats 
proclamats electes com a conseqüència de les eleccions locals convocades per Reial Decret 
233/2015, de 30 de març (BOE núm. 77, de 31 de març) i celebrades el proppassat dia 24 
de maig, que seguidament s’expressen:  
 
SOLSONA AIXALÀ, Marc 
SIMÓ RIBERA, Josep 
LAVIN LLANO, Josep Àngel 
BARGALLÓ VIDAL, Dolors 
CARNICÉ FARRÉ, Rosalia 
ROURE GREOLES, Xavier 
SEGUÉS LLOMBART, Mónica 
DOMINGO COLL, Joan Ramon 
CASANELLA MIRÓ, Immaculada 
DIAZ FAYA, Bernat 
SOTERAS BERGADÀ, Griselda 
MONTALÀ i PLA, Engelbert  
GARCÍA i MIRALLES, Montse 
ROMÀ i MONFÀ, Narcís 
SORIA CANO, Alonso 
SIMEÓN MORERA, Joan 
Excusa l’assistència, per malaltia, la Sra.GINESTÀ RIERA, Teresa 
 
Els candidats presents constitueixen la majoria absoluta dels electes proclamats i per tant 
existeix el quòrum necessari per a procedir a la constitució. 
 
És l’objecte d’aquesta sessió procedir als actes formals de constitució del nou consistori 
municipal i a l’elecció de l’Alcalde o Alcaldessa de l’Ajuntament. 
 
Oberta la sessió, s’efectua la presentació dels actes per part del Secretari de la Corporació, 
Sr. Manuel Civís Llovera, procedint-se tot seguit a donar compte dels resultats electorals que 
consten a la Proclamació de Candidats Electes al municipi de Mollerussa com a conseqüència 
de resultat de les eleccions locals celebrades el 24 de maig de 2015, a formalitzada per la 
Junta Electoral de Zona de Lleida el dia 31 de maig de 2015, acreditant-se els resultats 
següents: 
 
Nombre d'electors:   8.698 
Nombre de votants:   4.972 
Nombre de vots a candidats:   4.792 
Nombre de vots vàlids:   4.906 
Nombre vots blanc:     114 
Nombre vots nuls:        66 
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El número de vots populars obtinguts per cada candidatura i, en conseqüència, el nombre 
d’electes atribuïts, han estat els següents: 
 
Candidatura                                            vots obtinguts     Nombre electes 
Plataforma per Catalunya (PxC) 124 0      
Convergència i Unió (CiU) 2.693 11 
Entesa per Mollerussa-Entesa ICV-EUiA-ME-E) 151 0 

partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de progrés-(PSC-CP) 573 2 
Esquerra Republicana de Catalunya–Acord Municipal- (ERC-AM) 960 3 
Partit Popular de Catalunya(PP) 291 1  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vots a candidatures:      4.792                      17 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Igualment, es dóna lectura dels preceptes reguladors de la constitució dels Ajuntaments i en 
concret els articles 195 i 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny.  
 
De conformitat amb l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, es procedeix a la formació de 
la Mesa d'Edat, integrada pels candidats electes de major i menor edat, presents en l'Acte i 
que, respectivament, són el Sr. Josep SIMO RIBERA, que actuarà com a President de la 
Mesa i la Sra. Immaculada CASANELLA MIRÓ, que actuarà com a Vocal, assumint les 
tasques de Secretari el titular de la Corporació, Sr. Manuel Civís i Llovera.  
 
Constituïda la Mesa d'Edat, aquesta procedeix a comprovar les credencials dels candidats 
electes i l’existència del quòrum necessari per a procedir als actes previstos. Tanmateix, el 
Sr. Secretari informa a la Mesa que els proclamats electes han complimentat la declaració de 
béns i sobre possibles causes d’incompatibilitat en l’exercici dels càrrecs. 
 
Realitzada l’anterior operació i acreditant-se que, complides les formalitats previstes a 
l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, no hi ha causa 
d’incompatibilitat que impossibiliti a les senyores i senyors candidats prendre possessió dels 
càrrecs, el President de la Mesa d'Edat declara que, havent concorregut a la sessió els setze 
(16) candidats electes, dels disset (1) proclamats, i per tant existint el quòrum de la majoria 
absoluta legal que determina l’article 195.4 de la Llei Orgànica 5/1985, pot procedir-se tot 
seguit a la presa de possessió dels càrrecs de Regidors.  
 
El Sr. President de la Mesa manifesta que per a procedir a la pressa de possessió, tots els 
candidats hauran de Jurar o Prometre el càrrec conforme estableix l’article 108.8 de la Llei 
Orgànica 5/1985. A aquests efectes, explica que es llegirà en veu alta la fórmula de promesa 
o jurament dels càrrecs i cadascun dels Senyors i Senyores candidats i candidates, a mesura 
que per part del Sr. Secretari se’ls citi, haurà de contestar "SÍ, JURO" o "SÍ, PROMETO"; si 
els candidats volen utilitzar l’expressió "PER IMPERATIU LEGAL", no hi ha cap impediment en 
que així ho facin.  
 
Seguidament el Sr. President llegeix la fórmula de jurament o promesa dels càrrecs, en els 
termes següents: 
 
Senyores i senyors candidats: "JUREM O PROMETEM, PER LA NOSTRA CONSCIÈNCIA I 
HONOR, COMPLIR FIDELMENT EL CARREC DE REGIDORS DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE 
MOLLERUSSA, SERVIR AMB HONESTEDAT ELS INTERESSOS DEL MUNICIPI, AMB LLEIALTAT 
AL REI I AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT, I COMPLIR I FER COMPLIR LA CONSTITUCIÓ I 
L’ESTATUT DE CATALUNYA COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT"? 
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El Sr. Secretari, per Ordre de la Presidència de la Mesa, requereix la resposta afirmativa dels 
Senyors i Senyores candidats, citant-los seguint l’ordre següent: Marc SOLSONA AIXALÀ, 
Josep SIMÓ RIBERA, Josep ÀngelLAVIN LLANO, DolorsBARGALLÓ VIDAL, RosaliaCARNICÉ 
FARRÉ, XavierROURE GREOLES, Mónica SEGUÉS LLOMBART, Joan Ramon DOMINGO COLL, 
ImmaculadaCASANELLA MIRÓ, Bernat DIAZ FAYA, Griselda SOTERAS BERGADÀ, Engelbert 
MONTALÀ i PLA, Montse GARCIA i MIRALLES, NarcísROMÀ i MONFÀ, Alonso SORIA CANO i 
Joan SIMEÓN MORERA. 
 
Tots els candidats i candidates, davant la Mesa d'Edat responen “SI, PROMETO”, llevat del 
Sr. Joan SIMEÓN, que utilitza l’expressió “SI, JURO”. Es fa constar, tanmateix, que el Sr. 
Marc SOLSONA, el Sr. Josep Àngel LAVIN, la Sra. Dolors BARGALLÓ, la Sra. Rosalia 
CARNICÉ, el Sr. Xavier ROURE, la Sra. Mónica SEGUÉS, el Sr. Joan Ramon DOMINGO, la Sra. 
Immaculada CASANELLA el Sr. Bernat DÍAZ, la Sra. Griselda SOTERAS, el Sr. Engelbert 
MONTALÀ, la Sra. Montse GARCIA i el Sr. Narcís ROMÀ, utilitzen l’expressió "PER IMPERATIU 
LEGAL, SI, PROMETO". 
 
Simultàniament a la promesa del càrrec, la Regidora Sra. Immaculada CASANELLA manifesta 
la declaració específica següent:”Vull manifestar el meu compromís en vers 
l’autodeterminació del nostre pobla i poder assolir L’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”  
 
Així mateix, i també simultàniament a  la promesa del càrrec, el Regidor Sr. Engelbert 
MONTALÀ, la Regidora Sra. Montse GARCÍA i el Regidor Sr. NarcísROMÀ, manifesten la 
declaració específica següent: “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 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les nostres 
institucions, l’Estat Català, Lliure i Sobirà.” 
 
El Sr. President de la Mesa d'Edat manifesta que amb aquesta promesa o jurament prestat, 
els fins ara candidats electes assoleixen la condició de Regidors de la Corporació Municipal de 
la Ciutat i, per tant, complides les formalitats legals, solemnement declara CONSTITUÏT 
L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA i a aquests efectes es lliura a cada Regidora i a cada 
Regidor la distinció que els honora i possessiona en el càrrec. La Corporació queda 
constituïda, pels següents Regidors/es: 
 
Llista electoral: CONVERGÈNCIA i UNIÓ:  
Marc SOLSONA AIXALÀ 
Josep SIMÓ RIBERA 
Josep ÀngelLAVIN LLANO 
DolorsBARGALLÓ VIDAL 
RosaliaCARNICÉ FARRÉ 
XavierROURE GREOLES 
Mónica SEGUÉS LLOMBART 
Joan Ramon DOMINGO COLL 
ImmaculadaCASANELLA MIRÓ 
Bernat DÍAZ FAYA 
Griselda SOTERAS BERGADÀ 
 
Llista electoral: ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL:  
Engelbert MONTALÀ i PLA  
Montse GARCIA i MIRALLES 
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NarcísROMÀ i MONFÀ  
 
Llista electoral: PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA 
PROGRÉS:  
Alonso SORIA CANO 
 
Llista electoral: PARTIT POPULAR:  
Joan SIMEÓN MORERA,  
 
Respecte la llista electoral Partit dels Socialistes de Catalunya–Candidatura progrés, la seva 
composició definitiva restarà pendent de la presa de possessió de la candidata electa, Sra. 
Teresa Ginestà Riera. 
 
Immediatament després de declarada formalment la constitució del nou Ajuntament, el 
President de la Mesa d'Edat anuncia que es procedirà a l'Elecció de l'Alcalde, com a primer 
Acte d’aquesta Corporació. El Sr. Secretari, a indicació de la Mesa d'Edat, dóna pública 
lectura als preceptes que regulen el procediment per a l’elecció de l'Alcalde, citant a aquests 
efectes els articles 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny i 40, apartats segon i 
tercer, del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
Seguidament, el Sr. Secretari, per Ordre del Sr. President de la Mesa d'Edat, requereix als 
regidors que encapçalen les llistes esmentades, si confirmen o renuncien a presentar 
candidatura a l’alcaldia de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa. Renuncien a presentar 
candidatura a l’alcaldia, el Regidors, Sr. Joan Simeón Morera per la Llista Electoral PARTIT 
POPULAR, i, en nom de la Llista Electoral PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-
PROGRÉS MUNICIPAL, el Sr. Alonso Soria Cano, el qual ho justifica atenent els resultants de 
la votació popular.   
 
Confirmen la seva candidatura a l’alcaldia, el Regidor Sr. Engelbert MONTALÀ i PLA, per la 
Llista ElectoralESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA–ACORD MUNICIPAL i el Regidor Sr. 
Marc SOLSONA AIXALÀ per la Llista Electoral CONVERGÈNCIA i UNIÓ, els quals resten 
proclamats candidats a l’elecció d’alcalde de l’Excm. Ajuntament de Mollerussa, iniciant-se 
seguidament la votació. 
 
Realitzada la votació mitjançant papereta secreta introduïda en l’urna habilitada a aquests 
efectes, es produeix el següent resultat:  
 
VOTS EMESOS,  .................... setze  16 
VOTS NULS, .................... zero       0 
VOTS EN BLANC,  .................... cinc 5 
 
 
VOTS A CANDIDATURES: 
Sr. Marc Solsona Aixalà:  .................... onze  11 
Sr. Engelbert Montalà i Pla: .................... zero       0 
 
Efectuat l’escrutini de l’elecció de l'Alcalde i atès que el candidat de la Llista electoral 
CONVERGÈNCIA i UNIÓ ha obtingut onze (11) vots sobre el total dels setze (16) vots emesos 
i per tant la majoria absoluta legal tal i com determina l’article 196 apartat b) de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, el President de la Mesa d'Edat proclama Alcalde de l’Excm. 
Ajuntament de Mollerussa, al Sr. Marc SOLSONA AIXALÀ. 
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El Sr. President requereix al candidat electe que prengui possessió del càrrec davant el Ple 
Corporatiu. El Sr. Marc Solsona manifesta el següent: 
 
“PER IMPERATIU LEGAL, PROMETO, PER LA MEVA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR 
FIDELMENT EL CÀRREC D’ALCALDE DE L'EXCM. AJUNTAMENT DE MOLLERUSSA, SERVIR AMB 
HONESTEDAT ELS INTERESSOS DEL MUNICIPI, AMB LLEIALTAT AL REI I AL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMPLIR I FER COMPLIR LA CONSTITUCIÓ I L’ESTATUT DE CATALUNYA 
COM A NORMES FONAMENTALS DE L’ESTAT". 
 
El Sr. President lliura al Sr. Alcalde la vara d’autoritat i ocupa la Presidència de la Sala de 
Sessions; seguidament ordena que es posi a disposició del Ple la relació de les existències de 
la Corporació i del Patronat de Fires de Mollerussa, així com la documentació justificativa dels 
dipòsits esmentats, en compliment del que al respecte determina l’article 36.2 del ROF.  
 
Realitzada l’anterior operació per part del Sr. Secretari, el Sr. Alcalde concedeix la paraula 
als Senyors Regidors representants de les llistes electorals, iniciant-se el torn d’intervencions 
pelrepresentant de la Llista Electoral Partir Popular (PP), Sr. Joan Simeón, que manifesta el 
següent: 
 
Bon dia a tots els presents. M’agradaria ser breu i voldria dir unes paraules d’agraïment a les 
persones que han confiat en la nostra candidatura i en la meva persona; també voldria 
agrair als de casa meva que han estat al meu costat, i voldria agrair també al Sr. Miquel 
Àngel Blau que sempre ha estat constant i m’ha demostrat una gran amistat i espero que les 
properes, al 2019, estigui aquí de regidor representant també al grup del partit Popular.  
Bé, voldria fer un aclariment bastant ràpid dels quatre anys passats. El 2011 i el 2012 van 
ser anys molt durs, si més no, tal com estaven les coses, amb dos conflictes en particular, 
molt complicats i que s’arrossegaven de temps. La qüestió es que se’ls hi ha donat solució 
entre tots els regidors que estàvem aquí, entre tots els grups; la bona voluntat ha estat de 
tots. També voldria pensar, que tal hi com ens ha fet arribar el Sr. Alcalde en l’última 
conversa que vam tenir,  en els pròxims quatre anys l’Equip de Govern estarà molt receptiu i 
participatiu i escoltarà les paraules de tots i les opinions, que totes valen. Senzillament, i per 
acabar, esperar que els quatre anys que venen siguin anys de recuperació, d’estabilitat i 
d’inversions, que ja ens fan falta. Moltes gràcies a tots per escoltar-me i estar aquí. Gràcies.  
 
Seguidament intervé, el Sr. Alonso Soria, representant de la Llista Electoral Partit dels 
Socialistes de Catalunya – Candidatura de Progrés (PSC- CP), que manifesta el següent: 
 
Bon dia a tothom. En primer lloc, vull demanar disculpes en nom de la Teresa Ginestà per no 
estar aquí. Un problema de salut li impedeix prendre avui possessió del càrrec. En nom meu i 
de tot el grup socialista vull agrair als nostres votants que hagin dipositat la confiança en 
nosaltres una legislatura més. Hem defensat, i ho continuarem fent, un projecte de ciutat 
que posa els interessos i el benestar de les persones per davant de tot. I amb aquesta 
voluntat treballarem des de l’Ajuntament. Oferim a l’equip de govern la nostra mà per 
treballar junts pel bé de Mollerussa i de la seva ciutadania. Estar a l’oposició no significa un 
enfrontament, simplement representa una manera diferent de veure les coses. Diàleg, 
transparència i responsabilitat ens defineixen i serà així aquests propers quatre anys.  Estem 
aquí per treballar JUNTS pel bé de la ciutat i de TOTS els seus habitants. El passat queda 
enrere. Vivim en un present en el que cal treballar per millorar-lo, sense perdre de vista el 
futur, que és el que realment ens importa a tots. També vull felicitar a tots els companys 
regidors i especialment a l’equip de govern pels seus bons resultats, i espero que no triguem 
a col·laborar en el nou consistori. Moltes gràcies.  
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Finalitzada la intervenció del Sr. Soria, pren la paraula el Sr. Engelbert Montalà, representant 
de la Llista Electoral Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal (ERC-AM), 
expressant el següent:  
 
Il·lm. Sr. Alcalde,  regidors, regidores, autoritats, veïns i veïnes de Mollerussa, amics tots,  
El passat 24 de maig, els veïns i veïnes de Mollerussa ens van fer mereixedors d’una de de 
les màximes responsabilitats que un ciutadà pot tenir, ser representant de les seves 
voluntats a l’ajuntament de la nostra ciutat. I per això, i amb el compromís del grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya a Mollerussa, treballarem per ser la veu de la nostra 
ciutadania, especialment, per aquells que estan passant per situacions difícils i menys tenen. 
Amb l’objectiu de millorar el benestar dels mollerussencs i mollerussenques, i retornar el 
lideratge de la nostra ciutat al lloc que li correspon.  
Pel grup d’Esquerra Republicana de de Catalunya a Mollerussa, format per la Montse, el 
Narcís i jo mateix, respectem, com no podia ser d’altra manera la voluntat dels nostres 
veïns, que a través de les eleccions pacífiques i democràtiques, han volgut que nosaltres 
siguem la segona força política de la ciutat i triplicar la representació en aquest consistori.  
I n’estic segur, que el nostre grup municipal, es desviurà per treballar de valent i representar 
de la millor manera possible a tots aquells ciutadans que han fet confiança al nostre projecte 
i al nostre equip. Però, també, volem ser la veu d’aquells ciutadans que van optar per altres 
formacions polítiques o no participar de les eleccions, i que creuen que hi ha una altra forma 
de gestionar la nostra ciutat des de l’esquerra i des del republicanisme. 
I perquè volem ser fidels als nostres principis, al nostre projecte i als ciutadans i ciutadanes 
de Mollerussa que han confiat en nosaltres, avui, no podem donar suport a la candidat del 
grup de Convergència i Unió a l’alcaldia de Mollerussa. Ja que volem treballar per ser 
l’alternativa real i de progrés. 
No obstant això, el nostre respecte a la voluntat dels ciutadans i ciutadanes es absolut, i 
havent-ho fet d’una manera clara i nítida, i intentant interpretar la necessitat d’una nova 
manera de fer política no des de la retòrica, sinó des de la convicció i del compromís, el grup 
municipal Esquerra Republicana de Catalunya a Mollerussa hem facilitat la investidura del 
candidat de la llista més votada amb la nostra abstenció. 
I és així des de la col·laboració i des d’una oposició propositiva i constructiva, que pensa en 
el benestar dels nostres veïns i les necessitats de la nostra ciutat i del país, que volem 
exercir la nostra tasca d’oposició i alternativa a l’acció del govern municipal.  
I en aquest sentit, esperem i desitgem que les majories absolutes no siguin absolutistes ni 
despòtiques, i respectin la diversitat, i que siguin obertes a les aportacions de la resta de 
grups municipal. Perquè no volem oblidar com han estat per la nostra ciutat les segones 
majories absolutes.  
La crisi no entén de majories ni minories. La crisi no entén de política matemàtica. Els 
problemes dels nostres ciutadans ens envolten, els respirem, els plorem i els vivim. I ens 
pertoca a nosaltres escoltar i trencar-nos les banyes per a poder oferir solucions a aquests 
problemes. Som el que som, i estem on estem per voluntat popular. I nosaltres no els 
podem fallar. La nova política i el sentit comú vers els nostres principis reclamen gestos 
grans i petits, tots dos de la mateixa importància. Els regidors d'ERC Mollerussa faran 
donació de la medalla de l'ajuntament al consistori per què en sigui el depositari. La 
portarem amb honor cada vegada que ens ho demanin i s'hagi de dur, però serem 
conseqüents amb els nostres principis austers, i oferirem la possibilitat a l'ajuntament de què 
passi de regidor a regidor en el devenir dels temps, estalviant al consistori i a la ciutadania, 
un valor real que per nosaltres sobrepassa l'ètica protocol·lària. En resum, Nosaltres oferirem 
a l'ajuntament de fer amb les nostres medalles el que fa amb la vara d'alcaldable. 
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El grup d'ERC Mollerussa sempre estarà al costat de tots aquells projectes que ajudin a tirar 
endavant aquest municipi. Però prioritzant la gent i la igualtat d'oportunitat per sobre de tot. 
I aquesta premissa serà irrenunciable. Els nostres valors republicans són irrenunciables. 
Durant aquests últims anys hem obert les portes de la història política del nostre país, unes 
portes tancades durant massa temps, i el camí que veiem rere aquestes portes és un camí 
pedregós que demana de destresa, valentia, coratge, fermesa, rigor i honestedat. Un camí 
que ens durà a l'assoliment d'una premissa irrenunciable, la llibertat. I aquest camí demana 
mans estesesi aquest camí el tenim il·luminat per la societat civil. Poder formar part 
d'aquesta part de la nostra història des d'un consistori, és un orgull. I aquí sempre ens hi 
tindran, sempre hi serem. Ferms com una roca, sense dubtes. 
I finalment per acabar, permeteu-me fer un agraïment sincer, al nostre predecessor, que 
durant tres anys a estat la veu d’Esquerra en aquest consistori. Gràcies Francesc per la feina, 
una tasca d’oposició feta des de la sensatesa i la col·laboració i des de la duresa i la 
resistència quan han estat necessari. Avui, som tres, també, gràcies a tu. 
 
Finalment es clou l’acte amb la intervenció de l’ Il·ltre. Sr. Alcalde, Marc Solsona Aixalà, que 
expressa les paraules següents: 
 
Molt bon dia a tothom. Prenc la paraula per expressar en primer terme el meu respecte i 
honor davant de tothom d’assumir un altre com el càrrec d’alcalde a Mollerussa, la ciutat que 
m’ha vist néixer i que m’estimo amb bogeria. 
Unes paraules d’agraïment al president de la mesa d’edat, al Josep Simó, la coordinació de 
l’acte i dir-li que per mi és un honor rebre la vara de la teva mà igual que va ser-ho fa 4 
anys rebre-ho de la mà el Jaume Segura. 
Perquè això hagi estat així he de fer un agraïment també, i molt sentit i especial, a la gent 
de Mollerussa que ens va donar la seva confiança el passat dia 24 de maig. En una jornada 
electoral que va transcórrer amb absoluta normalitat i on la ciutat de Mollerussa va 
demostrar una vegada més la seva capacitat per organitzar una jornada d’aquestes 
característiques. Una jornada on les mollerussenques i mollerussencs es van expressar lliure 
i democràticament, van votar, i això que hauria de ser una obvietat, votar, està clar que no 
per tothom ho és i aprofito les meves primeres paraules com alcalde Mollerussa per posar-
me al costat i al servei del President Mas, en tant que President de Catalunya en tot allò que 
li sigui de menester per defensar amb fermesa el que també va ser un acte lliure i 
democràtic com votar a Mollerussa el passat 9 de novembre. 4.972 persones van decidir la 
composició d’aquest nou consistori, 4 grups municipals que n’estic segur treballarem amb i 
per Mollerussa, treballarem i proposarem i desplegarem els nostres projectes i complirem la 
nostra paraula i compromisos amb la ciutadania. 
Fa quatre anys vaig dir en un dia com avui que la nostra acció de govern pivotaria sota dues 
idees força: “no fer res que no puguem pagar” i “no fer res que no puguem explicar”. Ho 
hem fet, hem complert, en definitiva volia dir rigor amb els números i transparència en 
l’acció política. 
Ara un cop redreçat el rumb econòmic, estem en disposició de fer un pas més: al rigor 
econòmic i al de la transparència li volem sumar el de la participació. Serà el mandat de la 
participació, crearem nous mecanismes i processos per decidir a la ciutat, participació i accés 
a la informació per poder decidir. 
Ara més que mai en aquest nou context polític on la desafecció es important i la credibilitat 
de “lo públic” està en hores baixes, Mollerussa, aquest nou consistori es proposa mirar i 
encarar el futur a través de les persones, oferir idees i plantejaments, i actuant i decidint 
quan calgui. 
Hem de millorar molt i molt l’atenció als ciutadans, amb una administració més àgil i de 24 
hores, fent esforços en l’atenció presencial però també en la telemàtica. Som serveis per la 
ciutadania i no al reves i cal articular noves estratègies.  
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Les dones i homes de Convergència i Unió, des d’avui regidories i regidors del nou equip de 
govern desplegarem les 94 propostes de govern amb les que ens vàrem presentar i seguirem 
donant comptes amb les xerrades anuals de l’alcalde obertes a tothom, o seguint la constant 
e intensa comunicació directa a traves de les xarxes socials. 
Volem seguir treballant tant intensament com ho hem fet aquests últims quatre anys. Mirin 
dels 17 nous càrrec electes, 10 són/sou nous. Mollerussa és una ciutat gran, dinàmica i 
emprenedora, que requereix celeritat, agilitat i dedicació, l’Ajuntament ha d’anar al ritme de 
la ciutat, i no la ciutat al ritme de l’Ajuntament, es per això que des del minut 1 d’aquest nou 
mandat us demano immersió immediata en tots els temes i en tots els rols perquè la primera 
prova que tindrem tots plegats es demostrar que res s’atura, que res es paralitza i que tot 
continua rodant. 
Si hi ha una altra paraula que a presidit els últims 4 anys ha estat el consens i la 
responsabilitat, sóc un privilegiat com alcalde per la gran vàlua humana i professional que he 
tingut a l’Ajuntament, portaveus crítics però entregats a la causa de superar el passat i 
encarar amb garanties el futur. Això no te preu, i com vaig dir en l’últim ple, només ho 
jutjarem en la justa mesura quan això no ho tinguem. Nosaltres i jo personalment estic 
disposat a seguir buscant i participant lleialment de consens, de seguir buscant com 
encaixem totes les sensibilitats de tots els grups, de seguir trobant humilment espais 
comuns d’entesa entre tots. 
Seran 4 anys on volem fer polítiques visibles i de millora de l’espai públic, entorn urbà i 
espais verd i zones d’esbarjo. Volem passar de fer polítiques correctives i reactives a 
polítiques planificades i estratègiques. Volem passar d’apagar la llum per estalviar a 
encendre la llum pagant menys i millorar la seguretat. Hem passat de pagar a més de 2 anys 
a 30 dies, això vol dir recuperar la confiança dels nostres proveïdors. Volem en definitiva 
seguir donant resposta a les necessitats amb la tranquil·litat de poder afrontar els problemes 
i reptes amb garanties. Volem consolidar una Mollerussa ambiciosa i líder, que es valenta, 
que empren, que juga un paper important en les Terres de Lleida i també a Catalunya, una 
Mollerussa amb una bona situació per poder tornar a competir amb igualtat de condicions 
amb tothom. Una Mollerussa compromesa amb les persones, invertint en projectes socials, 
millores assistencials i facilitant la creació d’ocupació. Una Mollerussa que no es conforma 
amb el 16,25% atur registral si no que vol reduir-lo com a eix principal. Una Mollerussa que 
veu el comerç com a element dinamitzador i diferenciador, a les empreses com a elements 
de creació d’ocupació i de creixement, al pla urbanístic com un aliat per emprendre i no com 
un adversari per estancar-nos, una Mollerussa que creu en les entitats i la societat civil per 
seguir articulant activitat i dinàmica de ciutat, però sobretot per mantenir viu l’esperit de 
Mollerussa, aquesta ànima ciutadana que esta més viva que mai i que camina junts per ser 
millors tots plegats. Una Mollerussa de cultura, de comerç i de serveis, d’empresa i de 
formació, de coneixement i de joventut, que qualitat i de gent gran, una Mollerussa on es viu 
i es deixa viure, on convivíem en la diversitat sense perdre els nostres orígens, una 
Mollerussa catalana i pla urgellenca, capital i aliat de pobles i comarcans veïns, una 
Mollerussa referent firal i generadora d’experiències, una Mollerussa activa i activada, una 
Mollerussa orgullosa i convençuda de les seves capacitats i potencialitats. 
Senyores i senyors avui agafem el compromís de servir honesta i honradament la ciutat de 
Mollerussa, esperem estar a l’alçada del repte que ens ha estat encomanat, estic convençut 
que tenim per endavant 4 fantàstics anys per fer el salt de qualitat que Mollerussa es mereix. 
No puc acabar aquestes paraules sense fer una sèrie d’agraïments, el primer a tots i totes els 
regidors sortints, ha estat un autèntic plaer compartir amb vosaltres aquests anys. 
Als familiars, a les nostres parelles, pares, mares, filles i fills, germanes i germans, sou molt 
importants en la nostra vida, sou l’espai de confidència i desconnexió que necessitem, sou en 
definitiva la força que necessitem per entendre i donar sentit a tot el que fem. Ser càrrec 
públic vol dir estar en la boca de tothom, i això vol dir sentir molts comentaris, vosaltres sou 
els patidors involuntaris dels nostres actes, es per això que en nom de totes i tots us en 
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dono les gràcies per endavant, perquè abans que càrrecs electes som ciutadans, pares, fills, 
germans, amics. 
 
Moltes gràcies per la vostra respectuosa atenció, sort i encerts a tothom, i moltes gràcies i 
Visca Mollerussa!!! 
 

-------------------- 
 
 
I sense altre assumpte a tractar, essent les dotze hores i cinquanta minuts, el Sr. Alcalde 
dóna per finalitzada la sessió, estenent-se aquesta Acta que serà signada pel Sr. President, 
juntament amb mi, El Secretari, que en dono fe. 
 


