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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 

CERVIÀ DE LES GARRIGUES 
 

 

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ 

Núm.: 5/2019 

Caràcter: extraordinari  

Data: dissabte 15 de juny de 2019 

Horari: 12:12 a 12:34 

Lloc: sala d’actes de l’Ajuntament 

 

 

ASSISTENTS 

Mercé Rubió Carré (IxC-AM) 

Josep Ma. Moragues Perramon  (IxC-AM) 

Sandra Martínez Azor (IxC-AM) 

Andrés Fernández Hidalgo (IxC-AM) 

Ramon Alvárez Suárez (IxC-AM) 

Ramon Alentorn Gorgues (IxC-AM) 

Teresa Romeu Vallverdú (IxC-AM) 

 

Joan Súria Orobitg, secretari 

 

ORDRE DEL DIA 

 

Punt únic: Constitució de la Corporació municipal i elecció de l’Alcaldessa. 

 

 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 

 

Prèvia la convocatòria a l’efecte, assisteixen els regidors i les regidores electes 

ressenyats anteriorment, constituint el nombre legal de membres per a la vàlida 

celebració de la sessió, assistits pel secretari de l’ajuntament, senyor Joan Súria Orobitg, 

que dóna testimoni de l’acte.   

 

 

Punt únic: Constitució de la  Corporació Municipal i elecció de l’Alcaldessa. 

 

Constitució de la Corporació Municipal 

 

El senyor secretari dóna la benvinguda als assistents i declara oberta la sessió 

convocada per constituir la Corporació Municipal i per a l’elecció de l’Alcaldessa,      

cridant tot seguit el regidor i la regidora electes de major i menor edat presents a la sala 
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per tal de constituir la Mesa d’Edat,  que serà presidida pel de major edat i de la qual 

serà secretari el de la Corporació. Correspon aquesta designació al senyor Ramon 

Alentorn Gorgues i a la senyora Sandra Martínez Azor. Tot seguit passen a prestar 

jurament o promesa el regidor i la regidora de la Mesa d’Edat. 

 

 

El senyor Ramon Alentorn Gorgues llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

 

La senyora Sandra Martínez Azor llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec de regidora de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb lleialtat al Rei, i 

respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 

 

 

Promès el càrrec pel regidor i la regidora electes, esdevenen investits i prenen possessió 

del càrrec, quedant constituïda la Mesa d’Edat de la forma següent: 

 

 President, el senyor Ramon Alentorn Gorgues, regidor electe de major edat 

 Regidora, la senyora Sandra Martínez Azor, regidora electe de menor edat 

 Secretari, el senyor Joan Súria Orobitg, secretari interventor de la Corporació 

 

Tot seguit la Mesa d’Edat comprova les credencials de la resta de regidors i regidores 

electes presents i el president de la Mesa d’Edat crida de forma individualitzada els 

regidors i regidores electes per ordre de llista, perquè cada un d’ells llegeixi la fórmula 

de jurament o promesa. 

 

 

La senyora Mercé Rubió Carré llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 
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El senyor Josep Ma. Moragues Perramon llegeix la fórmula de jurament o promesa 

següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

 

El senyor Andrés Fernández Hidalgo llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

 

El senyor Ramon Alvarez Suárez  llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidora de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

 

La  senyora Teresa Romeu Vallverdú llegeix la fórmula de jurament o promesa següent: 

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

 

Els regidors i les regidores esmentats prenen possessió del seu càrrec i el president de la 

Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació municipal. 

 

Seguidament, els regidors i regidores següents llegeixen “el jurament o promesa per la 

República Catalana”. 

 

 

La senyora Mercé Rubió Carré llegeix la fórmula següent: 

 

“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 
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d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i 

territorialment equilibrada”. 

 

 

El senyor Josep Ma Moragues Perramon llegeix la fórmula següent: 

 

“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 pròspera i 

territorialment equilibrada”. 

 

 

El senyor Ramon Álvarez Suárez llegeix la fórmula següent: 

 

“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 pròspera i 

territorialment equilibrada”. 

 

 

El senyor Ramon Alentorn Gorgues llegeix la fórmula següent: 

 

“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 pròspera i 

territorialment equilibrada”. 

 

 

La senyora Teresa Romeu Vallverdú llegeix la fórmula següent: 

 

“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 pròspera i 

territorialment equilibrada”. 

 

 

Elecció de l’alcaldessa 

 

Acte seguit, el senyor secretari exposa les normes reguladores de l’elecció de l’alcalde, 

contingudes a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny. La  regidora que 

encapçala la llista única, candidata pel càrrec d’alcaldessa, és la següent: 

 

 Senyora Mercé Rubió carré (IperC) 
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Els regidors i regidores són cridats un a un per la Mesa d’Edat, dipositant el seu vot a 

l’urna preparada per l’ocasió. Finalitzada la votació es realitza l’escrutini per part de la 

Mesa d’Edat, amb el següent resultat: 

 

 Set (7) vots per la senyora Mercé Rubió Carré 

 

El president de la Mesa, a la vista del resultat de l’escruti en el qual l’única candidata 

senyora Mercé Rubió Carré ha obtingut el vot favorable unànime de  tots els regidors i 

regidores, anuncia que queda proclamada alcaldessa de la Corporació (aplaudiments).  

 

La senyora Mercé Rubió Carré accepta el càrrec d’alcaldessa i llegeix la fórmula de 

jurament o promesa següent:  

 

“Per imperatiu legal PROMETO per la meva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l’ajuntament de Cervià de les Garrigues, amb 

lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 

Catalunya” 

 

La senyora Mercé Rubió Carré rep la vara de govern,  pren possessió del càrrec 

d’alcaldessa i ocupa la Presidència, i el regidor li la regidora de la Mesa d’Edat passen a 

ocupar llurs llocs de regidors.  

 

Acomplert l’objecte de la convocatòria, la senyora Mercé Rubió Carré pren la paraula 

per manifestar el següent, que es transcriu literalment:  

 

“En nom de l’equip de govern que ha format part d’aquest ajuntament durant aquests 

últims quatre anys i també en el nom del nou equip que avui es constitueix, us dono les 

gràcies per la vostra assistència  en aquest acte. També als veïns i veïnes que el dia 26 

de maig ens van donar suport amb aquests 310 vots a les urnes; gràcies per la vostra 

confiança. Intentarem estar a l’alçada dels nostres càrrecs per a tots els cervianencs i 

cervianenques, escoltant les vostres queixes i propostes.  

 

Continuarem treballant amb les entitats; una bona entesa entre ajuntament i entitats fan 

més fort un poble. Als regidors i regidores que durant aquests quatre anys i alguns de 

vosaltres vuit, que heu format part d’aquest equip, un reconeixement per la bona feina, 

el vostre pas per aquest Ajuntament queda escrit en la història de Cervià, moltes gràcies 

per tot. Desitjo que a partir d’avui el nou equip de govern pugui continuar comptant 

amb vosaltres, ja que durant aquests quatre anys heu estat unes peces claus per al canvi 

del nostre poble.  

 

Deixeu-me fer una valoració d’aquesta legislatura, d’aquests quatre anys, jo diria 

intensos; quatre anys de treball, amb pocs recursos, moltes vegades amb manca de 

pressupost, buscant subvencions per tirar endavant, amb molts mals de cap; això sí, amb 

total honestedat i transparència, però també amb il·lusió; il·lusió de veure com el nostre 
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poble ha anat fent un canvi; potser no hem complert totes les expectatives, les nostres i 

les vostres, i tampoc un canvi tant ràpid com haguéssim volgut; però mai per deixadesa, 

per manca de ganes de treballar o per dir això ja ho farem; hem lluitat i lluitarem per 

avançar, i per un Cervià millor, amb la nostra feina, amb noves idees, ama serenitat, 

amb harmonia, continuarem intentant fer del nostre poble un poble còmode, tranquil i 

acollidor, cosa indispensable per una bona convivència i per seguir avançant dins i fora 

de casa nostra. Estic convençuda que ens en sortirem. 

 

Voldria fer un esment als temps que estem vivim políticament; ens ha tocat viure una 

època molt difícil al capdavant dels ajuntaments, també  a molts dels vilatans de 

Catalunya, però als que tenim la sort de viure en llibertat, amb les nostres famílies i 

amics, la llibertat de caminar pels carrers lliurement, siguin quines siguin les nostres 

creences, ho hem de valora, perquè fins que perdem la capacitat de decidir pels nostres 

drets no donem importància a la llibertat que tenim, hem de lluitar per la nostra llibertat, 

pels nostres drets i per la nostra democràcia, crec que molt devaluada en aquest país; 

aquesta lluita és nostra, si no ho fem nosaltres no ens ho farà ningú; la nostra terra rica i 

plena ens necessita i no podem defallir. 

 

Ja per acabar, tant sols em queda donar les gràcies i la benvinguda al  nou equip de 

govern, que ha cregut oportú el formar part d’aquest Ajuntament, durant els propers 

quatre anys, regidors i suplents, us desitjo molts encerts i us dono les gràcies per creure 

en mi per encapçalar aquesta llista. Moltes i moltes gràcies pel vostre suport; us les 

dona una Cervianenca que estima el seu poble i a la seva gent; hi soc i hi seré pel que us 

faci falta.”  (Aplaudiments) 

 

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa aixeca la sessió, de la qual 

estenc, com a secretari, aquesta acta. 

 

 

El secretari Vist i plau 

 L’alcaldessa 
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