
 

 

 
 
 
 
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 15 DE JUNY DE 2019 
DE L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES 

 
 
 
 
Identificació de la sessió: 
 
Sessió núm.:  6/2019 
Caràcter:  extraordinari 
Lloc:   Sala d’actes  
Hora:   12:00  hores 
 
 
Prèvia citació de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny del Règim Electoral General i 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, els Regidors electes de les últimes eleccions locals celebrades el dia 26 de 
maig de 2019 compareixen i són els que es relacionen tot seguit: 
 

1. Sra. Núria Roca i Carrasco 
2. Sr.   Josep Llobera Llimargas  

       3.   Sr.   Jaume Roca i Carrasco  
       4.   Sr.   Luis Francisco Espada  Roman 
       5.   Sra. Magdala Jaumandreu Solani  
       6.  Sr.    Lluis Salles  Ferras    
       7.  Sr.   Xavier Serrat i Sellabona 
       8.   Sra. Mª. Rosa Jimenez Camacho  
       9.   Sr.   Josep Mª Codina Morell 
 
  
 
Els quals constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja que essent aquests 
9, n’han concorregut 9, amb l’objecte de celebrar sessió pública extraordinària de 
constitució de l’Ajuntament, actuant de secretària general de la corporació la Sra. M. 
Cristina Aliguer i Miró. 
 
 
Declarada oberta la sessió es procedeix a tractar els punts que conformen l’ordre del 
dia.  
 
 



 

 

 
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT 
 
Es procedeix a constituir la mesa d’edat integrada pels elegits de major i de menor edat 
dels presents a l’acte, que serà presidida pel de major d’edat i de la que serà secretària 
de la Corporació, segons estableix l’article 195-2 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 15 
de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, quedant constituïda la MESA D’EDAT per: 
 
PRESIDENT:  Sr. Josep Mª Codina Morell, de 67 anys regidor assistent de major edat. 

Sra. Magdala Jaumandreu Solani, de 26 anys regidora assistent de menor 
edat. 

 
SECRETÀRIA: Sra. M. Cristina Aliguer i Miró, secretària de la Corporació. 
 
Seguidament, la infrascrita secretària, per ordre del president, dona lectura a les 
disposicions aplicables a la Constitució dels nous Ajuntaments, entre elles les 
contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985 i 37 del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

 
 

 
1. Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vigèsim 

dia posterior a la celebració de les eleccions, llevat que s’hagués presentat 
recurs contenciós electoral contra la proclamació dels regidors electes, en 
aquest supòsit es constitueix el quadregéssim dia posterior a les eleccions. 

2. A tal fi, es constitueix una Mesa de Edat integrada pels electes de major i 
menor edat, presents en l’acte, actuant com Secretari el que sigui de la 
Corporació.. 

3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la 
personalitat dels electes amb base a las certificacions que a l’Ajuntament 
hagués remès a  la Junta Electoral de Zona. 

4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la 
Corporació si concorren la majoria absoluta dels Regidors Electes. En cas 
contrari se celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la 
Corporació amb qualsevol que fos el nombre de regidors presents.  

  
 
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS 
 
Acte seguit es dona lectura, per part de la secretària, als noms i cognoms dels regidors 
electes que assisteixen a la sessió i es procedeix, pels membres de la Mesa d’Edat, a la 
comprovació de les credencials presentades, que ho són de tots els regidors electes, 
sense que es  produeixi cap invalidació o dubte en la personalitat dels membres nous de 
la Corporació. 
 
Trobades conformes les credencials el president invita als regidors electes que exposin 
en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda amb 



 

 

posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6è, 7è, 177è i 178è 
de la Llei Orgànica 5/1985, de 9 de juny, que tot seguit s’anomenen: 
 
Article 178: 

1. Les causes d’inelegibilitat a què es  refereix el l’article anterior, ho són també de 
incompatibilitat amb la condició de Regidor. 

2. Són també incompatibles: 
a) Els advocats i procuradors que dirigeixen o representen a pares en 

procediments judicials o administratius contra la Corporació, amb 
excepció de les accions a què es refereix l’article 63.1 b) de la Llei 
Reguladora de les Bases de  Règim Local. 

b) Els directius de serveis, funcionaris o restant personal en actiu del 
respectiu Ajuntament i de les entitats i establiments dependents d’ell. 

c) Els directius generals o assimilats de les caixes d’estalvis provincials i 
locals  que actuen en el terme municipal. 

d) Els contractistes o subcontractistes de contractes, quina financiació total 
o parcial va a càrrec de la corporació municipal o d’establiments d’ella 
dependents. 

3. Quan es produeixi una situació d’incompatibilitat els afectats hauran d’optar 
entre la renuncia a la condició de regidor o l’abandó de la situació que, d’acord 
amb el que s’estableix en l’apartat anterior, d’origen a la referida 
incompatibilitat. 

4. Quan la causa d’ incompatibilitat sigui la continguda en el punt b), de l’apartat 
2, el funcionari o empleat que optés pel càrrec de regidor passarà a la situació de 
serveis especials o subsidiàriament a la prevista en els seus respectius convenis 
que en tot cas ha de suposar reserva del seu lloc de treball. 

5. Els ciutadans que siguin elegits, d’acord amb l’article 177. apartat 1, d’aquesta 
Llei, estaran subjectes a las causes d’incompatibilitats a que se refereix el present 
article. 

 
Després de la qual cosa  s’obté com a resultat que als reunits no els afecta cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 
La secretària, informa que els candidats electes, de conformitat amb allò que disposa 
l’apartat 7 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de  les Bases de Règim 
Local, han formulat declaració sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus 
béns i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics. 
 
 
3. JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS 
 
Tot seguit, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 8 de l’article 108 de la Llei 
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General modificat per Llei Orgànica 
8/1991, de 13 de març, en el moment de la pressa de possessió i per tal d’adquirir la 
plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes hauran de jurar o prometre 
acatament a la Constitució segons la fórmula establerta pel Reial Decret 707/79, de 5 



 

 

d’abril, per això, per part de la presidenta de la Mesa d’Edat es formula a cadascun dels 
candidats electes la següent pregunta: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE 
CENTELLES 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?” 
 
 
 
Contestant   Núria Roca  Carrasco   Sí, ho prometo, per imperatiu legal i 
pel poble de Sant Martí.  
 
A continuació afegeix: 
 
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. 
 
Contestant     Josep Llobera  LLimargas  Sí, ho prometo per imperatiu 
legal i pel poble de Sant Martí. 
 
A continuació afegeix: 
 
Per expressió democràtica de la voluntat ciutadaa, 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. 
 
Contestant       Jaume Roca  Carrasco             Sí,  ho prometo, per imperatiu 
legal i pel poble de Sant Martí. 
 
Manifestant a continuació: 
 
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 
 
Contestant         Luis Francisco Espada  Roman   Sí, ho prometo, per 
imperatiu legal i pel poble de Sant Martí. 
 
A continuació manifesta: 
 
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. 
 
Contestant        Magdala  Jaumandreu Solani  Sí, ho prometo, per 
imperatiu legal i pel poble de Sant Martí. 
 
A continuació manifesta: 
 
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 
 
Contestant           Lluis Salles Farràs                                           Sí ,ho prometo, per imperatiu 
legal i pel poble de Sant Martí. 
Afegint a continuació : 
 
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 
 
Contestant            Xavier Serrat Sellabona                                                  Si, ho prometo, 
 per imperatiu legal i pel poble de Sant Martí.               
 
 
Contestant          Mª Rosa Jiménez Camacho                                                        Sí, ho prometo, 
per imperatiu legal  i pel poble de Sant Martí. 
 
I afageix: 
 
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 
 
Contestant                             Josep Mª Codina  Morell                                  Sí , ho juro i  ho 
prometo pel poble de Sant Martí. 
    

El president  de la Mesa, lliura a cada un dels regidors/res un pin de plata amb l’escut 
del municipi. 
 
4. DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ 
 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa d’Edat declara constituïda la Corporació 
Municipal, en concórrer la majoria absoluta dels regidors electes, de la forma següent: 



 

 

 
  REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ 
 
 
    NOM I COGNOMS LLISTA ELECTORAL 

 
       
Núria Roca i Carrasco        ISM  
                                   ISM 
Josep Llobera Llimargas 
Jaume Roca Carrasco                          ISM  
Luis Francisco Espada Roman                                             ISM 
Magdala Jaumandreu Solani                                                     ISM   
Lluis  Salles  Farras                                                                         ISM                
Xavier Serrat i Sellabona                              GdSMC-AM 
Mª Rosa Jimenez Camacho                                                         GdSMC-AM 
Josep  Mª Codina Morell                                                             GdSMC-AM 
  
 
 
5. ELECCIÓ DE L’ALCALDE 

 
Immediatament després de la constitució de la Corporació, la secretària que subscriu, 
per ordre del president, dona lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
juny, que estableix el procediment per a l’elecció d’alcalde,  
 
“En 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 corresponents 
llistes. 

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels regidors és proclamat 
electe. 

c) Si cap d’ells obté  dita majoria es proclamat alcalde el regidor que encapçali la 
llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent 
Municipi. En caso d’empat es resoldrà per sorteig.  
En els municipis compresos entre 100 y 250 habitants poden ser candidats a 
alcalde  tots els regidors: si algun dels candidats obté la majoria serà proclamat  
electe; si ningú obtingués dita majoria serà proclamat alcalde el regidor que 
hagués obtingut més vots populars en les eleccions de regidors”. 

 
Es presenten com a candidats per a alcalde els regidors que seguidament s’indiquen, 
que són els que encapçalen llurs corresponents llistes. 
 
 
 
 



 

 

               CANDIDATS       LLISTA  
   ELECTORAL 

VOTS OBTINGUTS 
 A LES ELECCIONS 

 
NÚRIA ROCA I  CARRASCO                              ISM            364 
XAVIER SERRAT I SELLABONA                          GdeSMC-E                                            203 
                             
 
VOTS EMESOS :      585 
VOTS VÀLIDS:         567 
VOTS EN BLANC       13 
VOTS NULS:             5 
 
 
Es distribueixen les paperetes i s’efectua la votació pels regidors, mitjançant paperetes 
secretes i realitzat l’escrutini, es produeixen els resultats següents:  
 
            CANDIDATS LLISTA  VOTS OBTINGUTS 

NÚRIA ROCA CARRASCO  
XAVIER SERRAT SELLABONA  

ISM 
GdeSMC-AM  

          6              
          3               

 
Essent el nombre de vots dels regidors assistents el de 9, ha obtingut la majoria absoluta 
per la qual cosa resulta alcaldessa electe, de conformitat amb l’article 196 de la Llei 
Orgànica número 5/1985, de 19 de juny, la  regidora que encapçala la llista presentada 
per  Independents de Sant Martí.  
 
A la vista del resultat, el  president de la Mesa d’Edat proclama alcaldessa electe de 
l’Ajuntament: 
 
A la Sra. Núria  Roca Carrasco, que encapçala la llista presentada per Independents de 
Sant Martí.  
 
 
6. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ. 
 
Acte seguit i, de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 
18 d’abril i 40, número 2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals, per part del Sr. President de la Mesa d’Edat es formula a  Núria Roca 
Carrasco  i la següent pregunta: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES 
OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDESSA DE SANT MARTÍ DE CENTELLES AMB 
LLEIALTAT AL REI I GUARDAR I FER GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA 
FONAMENTAL DE L’ESTAT I L’ESTATUT D’AUTONOMIA?” 
 
Contestant la Sra. Núria Roca Carrasco: Sí ho prometo 
 



 

 

Efectuada la promesa el Sr. Josep Grau, alcalde de l’últim mandat, lliura a la senyora 
Roca el bastó de comandament com a atribut del seu càrrec  tot  dient-li que  la porti 
amb la  responsabilitat i l’orgull que el càrrec mereix  i que li desitja tota la sort i l’encert 
necessari per portar a terme la seva tasca. 
 
El Sr. Grau dirigint-se a tots els regidors també els hi desitja molta sort i molts encerts  
en la seva labor. 
 
A continuació el President de la Mesa d’Edat cedeix la presidència a l’alcaldessa  
proclamada electe, Sra.Roca, la  qual passa a ocupar-la. Mostra, la Sra. Roca el seu 
agraïment a tothom i ofereix l’ús de la paraula al cap de llista per GdeSAMC-E, el senyor 
Xavier Serrat i Sellabona el qual manifesta: 
 
 
Bon dia a tothom i gràcies per haver vingut. 
Felicitats a l'equip de govern. 

En primer lloc, voldria fer un incís en l'alta abstenció que hi va haver, 300 persones en 
un cens de 870, cosa que suposa només un 34% del cens. I això és una mica culpa de 
tots els que fem política municipal, per no motivar a la gent a participar de la 
democràcia. 

Ens van dir que havíem copiat el programa electoral dels independents, en aquest sentit, 
hi ha dues coses que voldria destacar del nostre programa, per democràtiques. 

Una és que per assumptes importants, com ara on es s'edifica la nova escola, es fessin 
consultes populars i que el poble escollís entre dues alternatives, que hi són, per tal de 
no fer les coses unilateralment. 

Després, nosaltres dèiem que, com hi ha municipis que ja ho fan i per posar un exemple, 
un terç dels pressupostos municipals els votés el poble entre tres opcions que 
l'ajuntament plantegés. 

Fer un ajuntament més democràtic i participatiu. 

 

Un altre exemple, les places de pàrquing, fa quatre anys des de l'oposició que anava 
dient que feien falta i em deia ['equip de govern que no ho veia així, però ara en el seu 
programa electoral hi posa que faran quaranta places de pàrquing. 

Gràcies de nou, 

Finalment pren la paraula la Sra. Roca: 
 
 



 

 

“Bon dia!!! 

Regidors, regidores, veïns, veïnes, familiar i amics, a tots gràcies per la vostra assistència. 

Voldria començar donant les gràcies a tots els companys que han formar part de la llista 

d'independents, sense el vostre suport  no hagués estat possible arribar fins aquí. També donar 

les gràcies a en Josep Grau, que durant aquest 8 anys que he treballat al seu costat ,sempre ha 

estat un plaer i he après moltíssim per començar aquesta nova etapa com Alcaldessa.  

També un agraïment a tots els regidors que han estat el meu costat durant aquestes dues 

legislatures. Gràcies els regidors que van marxar l'Albert i la Piluca, en David que marxa ara i els 

que es queden en Jaume i en Josep .Treballar amb tots ells sempre ha estat molt fàcil i molt 

còmode. 

I dono la benvinguda els nous, en Lluis Espada, la Magdala i en Lluis Sallés. segur que seguirem 

formant un gran equip,  i que el poble se'n  beneficiarà. 

Començarem una nova legislatura fins el 2023 amb molta il·lusió. Durant aquest 4 anys 

treballarem de valent per solucionar tots aquells problemes que sorgeixin i començarem nous 

projectes. Us tindrem informats amb la revista de tot el que es vagi fent en el nostre poble però 

també us convido que assistiu als plens ja que és una bona manera d'assabentar-vos de tot el 

que es fa i de poder dir la vostra.  

Els regidors de l'oposició també us dono la benvinguda en aquesta nova legislatura, la qual 

espero sigui distesa. Podeu aportar  els  vostres   suggeriments, inquietuds i amb el diàleg i 

respecte sempre aconseguirem fer una bona feina. De fet ,al final  el que tots volem, és el millor 

per Sant Martí. 

Avui és un d'aquells dies que no oblidaré mai, per mi és un gran privilegi i un orgull passar a 

formar part de l' història  del meu poble, per haver estat la primera Alcaldessa.  Aquesta nova 

etapa en la meva vida és un repte ,un compromís,  que com ja vaig dir, afrontaré amb moltes 

ganes . 

No voldria acabar sense donar les gràcies al poble de Sant Martí que el dia 26 de Maig va 

dipositar la seva confiança amb nosaltres. Governarem i jo em comprometo a fer tot el possible 

pe no defraudar-vos. 

Estaré al vostre servei per tot el que necessiteu. 

VISCA SANT MARTÍ!!!! 

VISCA CATALUNYA!!!!” 

 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde dona per acabada la sessió essent les 
12,30 hores. De tot el que s’ha dit, jo com a secretària, en dono fe. 
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