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SESSIO EXTRAORDINARIA DE PLE 1ª Convocatòria 

 
Data: 24 d’abril de 2017 
 
Hora d’inici: 19:30 hores 
 
Alcalde-President: Sr. Miquel Solà i Navarro (ERC-AM) 
  
Regidors assistents:  Sr. Jordi Riera i Heredia (ERC-AM)  

Sr. Alexandre Samaranch i Jover (ERC-AM) – Incorporat al ple després 
de la presa de possessió del càrrec.    

Sr. Josep Estradé i Calmet (GIC-FEM COLLBATO-E) 
   Sra. Maria Teresa Casanovas Archs (CiU) - PdeCAT 
   Sra. Ana Úbeda Vázquez (IND)(SdeC-CP) 

Sra. Concepció Alsina Solé (SdeC-CP) 
   Sr. Josep Maria Martín Jorge (SdeC-CP) 
   Sr. Salvador Valls Cuello (SdeC-CP) 

Sr. Oriol Parera Castells (SdeC-CP) – Incorporat al ple després de la 
presa de possessió del càrrec.    

Sr. Jordi Serra i Massansalvador (GIC-FEM COLLBATO-E)-regidor no 
adscrit. 

 
Regidors absents que han excusat la seva assistència: Cap 
 
Regidors absents que no han excusat la seva assistència: Cap 
 
Secretaria: Pilar Ferrer Garrido, la qual fa constar que el Ple es constitueix vàlidament per 
existir el quòrum legal establert a l’art. 90.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
La sessió ha estat convocada amb caràcter ordinari amb el següent ordre del dia: 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de ple ordinari celebrat en data 20 de 
març de 2017. 
2.- Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Alexandre Samaranch i Jover per 
ERC-AM. 
3.- Presa de possessió del Sr. Oriol Castells i Parera per SdeC-CP. 
 
El Sr. alcalde dona la benvinguda als Srs. regidors i públic assistent i passa, tot seguit, a tractar 
el primer punt de l’ordre del dia. 
 
1.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de ple ordinari celebrat en data 20 de 
març de 2017. 
 
El Sr. alcalde pregunta si algun regidor ha de formular esmenes o modificacions a l’acta de ple 
celebrada el dia 20 de març de 2017. 
 
Demana la paraula el Sr. Serra qui diu que a la pagina 15, en el tractament del punt 8 de l’ordre 
del dia, hi consta el seu vot en contra quan en el propi argumentari del vot ja esmenta que 
s’abstindrà i a la votació es va abstenir. 
 
Consultades les notes de la secretaria, es detecta l’errada indicada pel Sr. Regidor, que és 
esmenada. 
 
Fa referència el Sr. Serra a l’apartat o diu “El Sr. alcalde respon que eren presentades per 
grups polítics”, el que es va dir és que havia canviat de criteri. 
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Sotmesa a votació la proposta de modificació és desestimada a l’obtenir 4 vots en contra 
d’ERC-AM, PdeCAT i GIC-Fem Collbato-AM, 4 abstencions dels SdeC i un vot a favor del Sr. 
Serra. 
 
Altrament el Sr. Serra diu que a la primera pagina, on consta la relació de regidors assistents, 
apareix la referència a la seva persona com a regidor no adscrit. En aquest sentit, tal i com va 
dir en el darrer ple, ha sol·licitat que no consti com a regidor no adscrit ja que per la existència 
de grups s’ha de constituir i en aquest ajuntament no estan constituïts, per tant, no admet la 
referència com a regidor no adscrit i en conseqüència, com que no s’ha modificat  l’acta 
anterior ha de constar el seu vot en contra. 
 
Sotmesa a votació, l’acta de la sessió del tractat ple ordinari celebrat en data 20 de març de 
2017 resta aprovada amb 4 vots a favor, d’ERC-AM, GIC-Fem Collbato-AM i PdeCAT; 4 
abstencions de SdeC-CP i el vot en contra del Sr. J. Serra. 
  
2.- Presa de possessió del càrrec de regidor del Sr. Alexandre Samaranch i Jover per 
ERC-AM. 
 
El Sr. Alcalde sol·licita al Sr. Alexandre Samaranch que s’atansi a la taula i tot seguit li pren 
jurament o promesa del càrrec en compliment del disposat a l’article 108.8 de la LOREG 
formulant la pregunta establerta al RD 707/1979, de 5 d’abril: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat ?” 
 
El Sr. Samaranch promet per imperatiu legal i afegeix: anuncio que resto a disposició del 
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per exercir 
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les institucions, l’Estat 
Català Lliure i Sobirà, si així ho decideixen per expressió democràtica de la voluntat ciutadana 
del Poble de Catalunya 
 
Tot seguit el Sr. Samaranch passa a ocupar el seu lloc representatiu. 
 
3.- Presa de possessió del Sr. Oriol Castells i Parera per SdeC-CP. 
 
El Sr. Alcalde sol·licita al Sr. Oriol Castells que s’atansi a la taula i tot seguit li pren jurament o 
promesa del càrrec en compliment del disposat a l’article 108.8 de la LOREG formulant la 
pregunta establerta al RD 707/1979, de 5 d’abril: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec 
de regidor amb lleialtat al Rei i de guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental 
de l’Estat ?” 
 
El Sr. Castells promet per imperatiu legal. 
 
Tot seguit el Sr. Castells passa a ocupar el seu lloc representatiu. 
 
 
El Sr. alcalde i regidors donen la benvinguda als nous representants.  
 
I, sense mes assumptes a tractar, essent les 19:45 hores, el Sr. alcalde aixeca la sessió i en 
constància del tractat en redacto la present acta que, en senyal de conformitat, signa el Sr. 
alcalde, amb mi, que com a secretaria, en dono fe. 
   

 


