Ajuntament d’Alpicat
En compliment de l’article 10.2 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, es publica al web municipal,
transitòriament constituïda en seu electrònica, l’acta del ple. De conformitat amb
les previsions del vigent Reglament d'organització i funcionament dels ens locals,
la forma ordinària d'acreditació dels actes i acords municipals és mitjançant una
certificació administrativa lliurada per la secretaria de la Corporació o funcionari
autoritzat a tal efecte.
De conformitat amb allò previst en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre,
de protecció de dades de caràcter personal i la Recomanació 1/2008 de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades, en el text de les actes no consten reproduïdes les
dades de caràcter personal. Aquells que tinguin la condició d’interessats podran
consultar-ne el text íntegre a secretaria.

ACTA DEL PLE
Identificació de la sessió
Número:
Caràcter:
Data:
Horari:
Lloc:

5/2009
extraordinari
30 de maig de 2009
de 21h a 21.35h
Sala d’actes La Unió

Hi assisteixen:
Pau Cabré Roure, alcalde
Anselm Botan Pintó, primer tinent d’alcalde
Joan Gilart Escuer, tinent d’alcalde
Núria Roure Miró, tinent d’alcalde
Robert Queral i Roure, tinent d’alcalde
Roser Llinàs Ibáñez, regidora
Antoni Roure Andreu, regidor
Josep Antoni Ortiz Roure, regidor
Jordi Pardell Pascual, regidor
Antoni Gilart Canadell, regidor
Pere Expósito Gilart, regidor
Maria Teresa Griñó Ortiz, regidora
Cristina Rodríguez Vila, regidora
Marta Zaragoza Pascual, secretària habilitada.
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Felip Roure Blasi i Geroni Prats Castany alcaldes d’altres legislatures.
Anna Griñó Ortiz, Anselmo Pauls Torreguitart, Antoni Escuer Ibars, Antonio Bagué
Guerrero, Antonio Gilart Canadell, Climent Besa Bellart, David Vergé Narcís, Jesús R.
Zaidín Gazo, Joan Saló Ibars, José Barbé Gilart, Josep Bosch Escuer, Josep Cabré
Roure, Josep Ibars Crespell, Josep M. Mora Roure, Josep M. Torrelles Puig, Juan
Pérez Salvador, M. Alba Roure Gilart, M. del Carmen Zapater Pérez, Marta Gardeñes
Guitart, Mercè Farran Olivé, Ramon Mateu Roure, Salvador Buira Gatius, Vicent Sus
Dolcet, regidors d’altes legislatures.
Obre la sessió de l’acte commemoratiu als 30 anys de democràcia el sr. Alcalde qui
agraeix la presència de tots els alcaldes i regidors i regidores dels ajuntaments
democràtic presents. A continuació cedeix la paraula al sr. Felip Roure Blasi.
El Sr. Roure manifesta que el Sr. Alcalde els ha convocat al ple extraordinari per a la
celebració del 30è aniversaris de la constitució dels primers ajuntaments democràtics.
Un gran estadista anglès Winston Churchill va dir “la democràcia és la forma de govern
menys dolenta”. Amb això quedava dit que no hi ha formes de govern perfectes, però en
tot cas, la democràcia és la millor solució per a governar que s’ha trobat mai. El 3
d’abril del 79 vaig tenir l’oportunitat de participar en les primeres eleccions
democràtiques municipals, després de 40 anys de dictadura, i vaig tenir l’honor de
presidir el primer ajuntament democràtic d’Alpicat. El municipi era diferent de l’actual,
es componia d’Alpicat i dos pobles agregats: Gimenells i Pla de la Font. Es varen
presentar tres candidatures, una amb veïns de Gimenells i Pla de la Font i les altres dues
amb veïns d’Alpicat majoritàriament. Va guanyar la candidatura integrada per veïns de
Gimenells i Pla de la Font. Prèviament però, s’havia pactat que fos quin fos el resultat
de les eleccions, tots els regidors electes elegiríem com a Alcalde el cap de llista més
votada a la mesa d’Alpicat. Com que aquesta va ser la nostra, vaig ser elegit alcalde per
tots els regidors i tots junts vàrem passar a formar part del govern i per tant, els acords
de ple que es varen produir durant aquella legislatura es van prendre sempre per
unanimitat, no hi havia oposició. A l’Ajuntament hi havia quatre funcionaris: el
secretari Sr. Marcelo, l’auxiliar Sr. Sus, l’agutzil Sr. Benjamín i el Sr. Pané. Les actes
s’escrivien al llibre a mà i en castellà; després i amb la normalització van arribar les
noves tecnologies. Han passat 30 anys, una migdiada, ningú aleshores, podíem
imaginar-nos els canvis tant profunds que es produirien als nostres pobles. Amb totes
les imperfeccions, i si pot ser, corregint-les espero i desitjo que per sempre més puguem
continuar elegint els nostres representants municipals. Vull cloure aquestes paraules
amb un record emotiu per a aquells que foren elegits i que durant aquest anys ens han
deixat. Moltes gràcies.
Sr. Geroni explica en aquest acte els ajuntaments democràtics celebrem el seu trentè
aniversari. En aquests anys hem transformat completament el nostre municipi dotant-lo
de serveis necessaris i compartint entre tots espais de convivència com aquesta
magnífica Sala Unió. Tant els que van assumir la responsabilitat de la gestió municipal
aquell 1979, el grup d’en Felip Roure, com els que ho hem fet desprès, jo mateix, i
l’Antoni Roure i el Pau Cabré, ho hem fet des de la vocació de servei públic i construint
de manera conjunta, tot el que avui és Alpicat. Sense estendrem més, vull encoratjar a
les noves generacions perquè en un futur proper es puguin seure amb tots nosaltres per
continuar aquest treball ja que encara queda molt per fer i per avançar.
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Sr. Alcalde fa una menció especial a aquells regidors que ja no hi són i que van dedicar
la seva vida al seu municipi. El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions
municipals democràtiques, a l’empara de la recent aprovada constitució de 1978. La
ciutadania entrava per primera vegada als ajuntament i a les diputacions que eren els
governs més propers, i van passar a dirigir-los. Foren els protagonistes del procés de
normalització democràtica que s’iniciava al nostre país. Aquelles eleccions foren el
començament real de la gran transformació política, social i econòmica del nostre país, i
del període més llarg de progrés i convivència en llibertat de la nostra història. Els
primers ajuntaments democràtics foren l’escenari del desenvolupament i de la
consolidació de la democràcia, de la participació política, de la consolidació dels drets,
de la ciutadania però també de la implantació i de l’extensió dels serveis, ara gràcies a
Déu, serveis universals, que han contribuït a augmentar el benestar i a la qualitat de vida
de les persones. Els governs locals han estat els principals motors del canvi social i els
principals impulsors dels avenços més importants que ha viscut el nostre país. En
aquests 30 anys, milers d’homes i dones han dedicat les seves il·lusions, el seu temps i
els seus coneixement a representar amb dedicació i responsabilitat als seus veïns. Milers
de persones que, en la seva condició de representants públics locals, regidors, regidores,
alcaldes, alcaldesses han contribuït amb el seu treball en la defensa de la llibertat, per a
la convivència i per a la igualtat d’oportunitats, valors suprems del sistema democràtic.
Els governs locals han participat de forma activa a la transformació d’un estat
centralista i totalitari cap a un estat de dret, descentralitzat i participatiu. Com a part
essencial del nou estat democràtics, les institucions locals hem contribuït de forma
activa a la seva construcció, hem estat també responsables amb la societat i amb els
altres poders públics en la seva consolidació en un clar exercici de compromís, de
generositat i de lleialtat institucional. 30 anys després, els governs locals encara no
tenim el lloc institucional que la constitució exigeix. L’Estat ha evolucionat però no el
suficient per aprofitar tot el potencial de solvència, eficàcia i eficiència dels governs
locals per la seva proximitat amb la ciutadania i per la seva capacitat de resposta ràpida
en les seves demandes. Ha arribat l’hora dels governs de proximitat, som tant estat com
els altres poders públics però amb l’avantatge que estem més a prop de la ciutadania.
Hem demostrat durant 30 anys la nostra capacitat de compromís i eficàcia amb
l’execució de moltes obres públiques, municipals finançades amb els recursos propis ,
de la Unió Europea, del Pla d’Obres de la Generalitat, obres de la Diputació o obres del
Consell Comarcal del Segrià. Considerem necessari dotar-nos d’instruments que ens
ajudin a paliar el deficit existent de representació municipal del poder municipal,
especialment en la discussió i negociació dels models de finançament. En aquesta nova
legislatura hem de comptar amb un nou model de finançament local comú per a tot el
territori nacional, dotat d’una adeqüada participació tant en els tributs de l’estat, com en
de les Comunitats autònomes, suficient i estable per a cobrir les necessitats reals dels
ciutadans i ciutadanes i s’ha d’elaborar i acordar amb la Federació de Municipis i
l’Associació Catalana de Municipis, i de forma simultània vinculada amb l’acord de
finançament de les Comunitats Autònomes. El finançament local ha de ser coherent i
ha d’anar acompanyat a les Corts Generals d’un estatut bàsic del Govern local que
defineixi de forma clara les competències reals dels Ajuntaments i Diputacions en
conformitat de l’exercici dels principis d’autonomia local i subsidiarietat. Reclamem la
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implantació i desenvolupament dels models de finançament i govern local en l’àmbit
autonòmic, amb els mateixos principis d’autonomia, suficiència econòmica i financera i
subsidiarietat. Transcorreguts 30 anys de la posada en marxa i desenvolupament de les
polítiques públiques locals que han estat transformant el perfil dels nostres pobles tenim
en el nostre horitzó importants reptes que volem afrontar amb empenta i decisió des de
la responsabilitat i des de la confiança que ens atorga la massiva participació ciutadana
en les sucsessives convocatòries electorals a eleccions municipals, que ens fan renovar
el nostre ferm compromís cívic de progrés i cohesió social. El deia 19 d’abril de 1979 es
varen constituir les primeres corporacions locals i els primers governs en democràcia,
després de molts anys d’haver estat privats de llibertat per a l’elecció dels representatns
del poble per al govern de les qüestions municipals. En aquella data, alpicatins i
alpicatines vam esdevenir plenament ciutadans i ciutadanes. D’aleshores ençà han
transcorregut 30 anys, en els quals de manera ininterrompuda hem donat un gran impuls
al creixement i a la modernització d’Alpicat i a la creació i desenvolupament de serveis
d’atenció a les persones. Vull agrair als alcaldes i als regidors i regidores del govern i de
l’oposició la seva tasca en el transcurs de tots aquests anys. Entre tots, alpicatins i
alpicatines hem aconseguit un gran canvi del nostre poble, una major qualitat urbana i
uns serveis que arriben a totes les urbanitzacions i a tot els casc urbà del nostre poble. I
a totes les persones, sense exclusions, ho hem fet amb participació de la ciutadania,
escoltant els seus suggeriments i atenent les seves demandes. Per això diem que Alpicat
el fem entre tots. En el 30è aniversari de l’inici d’una nova etapa municipal de tant
llarga durada, us convoco a visitar tots els espais i edificis municipals que són la casa de
tots els aplicatins i alpicatines, com a manifestació de l’esperit democràtic i
demostracióde la voluntat participativa de la nostra demostrada empenta de resoldre tots
els problemes que se’ns puguin presentar. Com deia l’Alcalde de Solsona, el Sr. Ramon
Llumà “tot el que és competència municipal ens competeix, tot el que no és
competència municipal, si passa al nostre poble, acaba sent competència nostra també”
Moltes gràcies.
MOCIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ DELS 30 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS.
Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels ajuntaments
democràtics amb el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats civils i polítiques i, molt
especialment, amb la nova possibilitat d’exercitar lliurement el dret de sufragi actiu i
passiu per primera vegada d’ençà del llarg parèntesi de la dictadura.
Atès que ara fa 30 anys que les persones del país van poder recuperar les ciutats, pobles
i vil·les i decidir plegades com reconstruir-les, urbanitzar-les i transformar-les per poder
viure-hi en un espai comú de pau social i, que dia rere dia durant aquests 30 anys, la
tasca de reconstrucció municipal no s’ha aturat ni un moment.
Atès que en el marc de la commemoració d’aquests 30 anys, esdevé una qüestió de
justícia recordar totes aquelles persones que l’any 1979, van assumir la responsabilitat
de dirigir la gestió municipal, gairebé de forma heroica, sense ometre que aquesta
efemèride esdevé apropiada per homenatjar totes aquelles altres persones que amb
vocació de servei i compromís diari amb les necessitats ciutadanes dels municipis van
continuar i prosseguir la tasca de fer i refer ciutats arreu del territori.
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Molts homes i dones d’ençà dels primers ajuntaments democràtics del 1979 i fins avui,
s’han implicat i compromès incondicionalment amb els veïns i veïnes de cada municipi.
Tanmateix, aquells primers electes locals mereixen el nostre reconeixement més sincer
per aquella tasca desenvolupada en un context històric difícil i per llur decidida voluntat
d’edificar de forma estable les bases i el règim jurídic local que s’ha volgut aplicar
durant tots aquests 30 anys.
Per tots aquests motius i perquè el municipalisme de Catalunya té la voluntat de celebrar
aquesta important data, amb la promoció i impuls decidit de les dues entitats
municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de
Municipis de Catalunya, així com la participació de les Diputacions Provincials.
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:
ACORDS
Primer. Donar suport als actes de commemoració dels 30 anys d’ajuntaments
democràtics, que s’organitzaran per part de l’Associació Catalana de Municipis, la
Federació de Municipis de Catalunya i les diputacions provincials de Catalunya amb
l’exprés homenatge als electes locals dels primers ajuntaments democràtics constituïts
l’any 1979.
Segon. Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora
d’Electes de 1979, que concedexi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López
Lozano, qui fou el primer alcalde democràtic del municipi d’Abrera, durant el mandat
1979-1983, el qual fou ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de
mediador en un conflicte laboral dins d’una empresa del polígon industrial Can
Sucarrats, fet que el va deixat postrat en una cadira de rodes. El senyor López, va
esdevenir un símbol de la transició política i, alhora, una motivació per a molts
companys i companyes de l’època.
Tercer. Traslladar aquests acords al Departament de la Presidència de la Generalitat de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
Acords adoptats per unanimitat.
L’alcalde agraeix als assistents la seva presència.
I sense que hi hagin altres assumptes a tractar, l’alcaldia clou la sessió. Certifico de tot
el tractat i debatut.
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