ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORINÀRIA DE
CONSTITUCIÓ CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL EL DIA 13
DE JUNY DE 2015. NÚMERO 4
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

(Per ordre alfabètic)
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. IGNASI COMELLA CLAVERO
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
Sr. JOSEP IBARZ GILART
Sra. LAIA MARTÍ CACHO
Sr. CARLOS NICOLÀS ARFELIS
Sr. JAUME NIUBÓ PERA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sra. VANESA OLIVART ROSICART
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 12 hores del dia indicat a l'encapçalament, amb
l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la sessió plenària, en
compliment d’allò que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral General i l’article 37 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre i, a efecte de procedir a
celebrar la constitució del nou Ajuntament d’Almacelles, atesos els resultats de
les eleccions municipals celebrades el proppassat dia 24 de maig de 2015, per
a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
Assisteix a l’acte com a fedatari públic el Sr. Secretari que en dóna fe de
l’acte.

1.- Constitució de l’Ajuntament per a la Legislatura
2015-2019

El President de la Mesa fa constar que, atesa l’assistència de la majoria
absoluta dels regidors, declara oberta la sessió plenària.
Formació de la Mesa d’Edat
El Sr. Secretari, seguint l’article 195 de la Llei 5/1985 de Règim Electoral, fa
constar que la Mesa d’Edat resta integrada pels regidors Josep Gòdia Visa,
com a regidor de major edat qui la presidirà, i na Laia Martí Cacho, com a
regidora electa més jove.
Comprovacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntament
El Sr. Secretari, per ordre del President de la Mesa, dóna compte que, d’acord
amb allò que disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, es demana el compliment de determinats requisits per a la
constitució de l’Ajuntament, que són els següents:
.- L’acreditació de les credencials dels regidors/ores presents, lliurades per la
Junta Electoral de Zona, que justifiquen la personalitat dels regidors, totes les
quals es troben i consten a l’expedient.
.- S’ha comprovat que tots els regidors/ores electes han formulat les
declaracions referides en l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de Règim Local sobre incompatibilitats, activitats i bens.

Acte de jurament o promesa
El President de la Mesa, atès que existeix la majoria absoluta dels regidors,
manifesta que es passarà a prestar el jurament o promesa reglamentària.
El Secretari fa esment que, per donar compliment a l’article 108 de la Llei
electoral, sobre la presa de possessió dels regidors, cal procedir, si es creu
adient, a anomenar a tots/es els/les senyors/es regidors/es, a fi que prestin
jurament o promesa, previst en el Decret 707/79, de 5 d’abril.
Es proposa llegir la fórmula una vegada, per a coneixement dels Srs./es.
Regidors/ores, i després se’ls anomenarà individualment a fi que, si així ho
desitgen, puguin manifestar la seva voluntat, dient “juro” o “prometo”.
La fórmula del jurament que llegeix el Sr. Secretari és la següent:

“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
Els regidors, tal com es van anomenat, contesten a la fórmula dient:
Sra. Montse Arnó Mora: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sr. Ignasi Comella Clavero: “Ho prometo per imperatiu legal”. Afegeix que ho
faig per servir al poble que l’ha escollit i sense renunciar als seus principis
republicans per a la independència del seu país. A continació manifesta que
“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.”
Sr. José Antonio Conte Giral: “Sí, juro”.
Sr. Josep Maria Doblas Mancera: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sr. Josep Gòdia Visa: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sr. Josep Ibarz Gilart: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sra. Laia Martí Cacho: “Juro i prometo des de les meves conviccions
republicanes”.
Sr. Carlos Nicolàs Arfelis: “Prometo”.
Sr. Jaume Niubó Pera: “Sí, prometo per imperatiu legal”. Afegeix que ho faig
per servir al poble que l’ha escollit i sense renunciar als seus principis
republicans per a la independència del seu país. A continació manifesta que
“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.”
Sra. Montse Noró Montraveta: “Sí, prometo per imperatiu legal”.
Sra. Vanesa Olivart Rosicart: “Sí, prometo per imperatiu legal”.

Sr. Francesc Torres Arnó: “Sí, prometo”.
Acte seguit, el President de la Mesa declara constituït l’Ajuntament
d’Almacelles i manifesta que es continuarà l’acte fent l’elecció de l’Alcalde.

2.- Elecció de l’Alcalde/essa
El procés per a la elecció de l’alcalde/essa va seguir les següents fases:
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia
La Sra. Laia Martí, membre de la Mesa, segons el contingut de l’article 196 de
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral general, exposa que
poden ser candidats/ates a l’alcaldia tot els caps de llista de les candidatures
del municipi:
Acte seguit, es pregunta si algun d’ells retira la seva candidatura. Davant el
silenci dels regidors, es declara que són candidats els sis caps de llista amb
representació que segons l’acta de proclamació de candidats electes són:
-

Sr. Ignasi Comella Clavero (ERC-AM)

-

Sr. Josep Maria Doblas Mancera (POBLEM ALMACELLES)

-

Sr. Josep Ibarz Gilart (CiU)

-

Sra. Laia Martí Cacho (ICV-EUIA-ME-E) (ALMACELLES LLIURE)

-

Sr. Carlos Nicolàs Arfelis (PP)

-

Sr. Francesc Torres Arnó (PSC-CP)

b) Elecció del sistema de votació
A continuació, la presidència de la Mesa d’Edat, exposa que els senyors
regidors podran passar a votar als candidats a l’Alcaldia, mitjançant vot secret,
que caldrà dipositar-lo en una urna, mitjançant les paperetes en les què podran
posar una creu, per a designar el candidat/a i utilitzant els sobres que hi ha a la
taula.
c) Escrutini

Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits
en veu alta per la vocal de la Mesa d’Edat, amb el resultat següent:
VOTS EMESOS: 13
VOTS VÀLIDS: 13
VOTS EN BLANC: 1
VOTS NULS: 0
La vocal de la Mesa manifesta que les paperetes es distribueixen de la manera
següent:
-

Sr. Josep Ibarz Gilart, candidat per CiU: 7 vots

-

Sr. Ignasi Comella Clavero, candidat per ERC-AM: 2 vots

-

Sr. Francesc Torres Arnó, candidat pel PSC-CP: 1 vot

- Sr. Josep Maria Doblas Mancera, candidat per POBLEM ALMACELLES: 1
vot
Sra. Laia Martí Cacho, candidata per ICV-EUIA-ME-E/ ALMACELLES
LIURE: 1 vot

Vist el resultat de la votació i donat que el nombre de Regidors de la Corporació
és de 13 i la majoria absoluta és de 7, la Mesa d’Edat procedeix a proclamar
alcalde de la Corporació d’Almacelles a en JOSEP IBARZ GILART,
representant del regidors electes de CiU.
Acte seguit, el Sr. Josep Gòdia Visa, President de la Mesa de Edat, fa entrega
del Bastó d’Alcalde al proclamat alcalde, en Josep Ibarz Gilart, com a senyal de
la dignitat i autoritat del municipi d’Almacelles.

d) Presa de possessió
El Secretari, a continuació, procedeix, de conformitat amb l’article 18 del TRRL i
l’article 40.2 del ROF, a llegir la fórmula d’acatament a la Constitució a fi que el
Sr. Alcalde, el Sr. JOSEP IBARZ i GILART, pugui manifestar el seu jurament o
promesa. La fórmula és la següent: «Jureu (o prometeu) per la vostra
consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec d’AlcaldePresident de l’Ajuntament d’Almacelles, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat».

Seguidament, l’Alcalde manifesta davant del ple, que ho promet per imperatiu
legal.
El Sr. President declara dissolta la Mesa d’Edat, perquè la passi a presidir el Sr.
Alcalde, en Josep Ibarz i Gilart, qui –en aquest moment- ocupa el lloc de
presidència.
Els reunits s’ubiquen en els nous llocs determinats per l’alcaldia que ja restaran
per la present legislatura.Fa constar, acte seguit, el Sr. Alcalde que s’obre un
torn de paraules per als caps de llista del partits representats.
Pren la paraula, el portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, qui felicita al
nou Equip de Govern, fent constar que espera que en aquesta nova legislatura
tots els almacellencs se sentin identificats, mitjançant la col·laboració mútua, i
així, entre tots, poder aconseguir millor els objectius comuns i la bona
convivència que prou falta fa. Considera que, només tenint en compte les
diverses opinions de la ciutadania, tindrem una forma de governar oberta i
plural, on, fins i tot, les més modestes opinions poden aportar punts de vista
que ens apropin a les necessitats reals d’aquest poble.
També es va referir a la necessitat del respecte entre els membres de la
corporació, que serà la base del diàleg i que permetrà la determinació dels
objectius. Considera que aquest govern ha de ser un exemple en el tracte i en
les maneres de relacionar-se entre les diferents formacions, les quals seran la
base de la futura entesa, que permeti desenvolupar els projectes, als serveis
del ciutadans, que són el veritable motor d’aquest poble.
Per acabar, creu que cal remarcar el valor de la transparència. En aquest
temps en que el ciutadà valora, per sobre de tot, l’honestedat dels seus
governants, cal enfatitzar que l’esforç per fer exercici de transparència, en les
decisions a l’hora de governar, serà més benvingut que mai.
Espera que, en aquests quatre anys es tinguin en compte aquest valors, de
col·laboració, respecte i transparència, per fer un poble on tots ens sentin
identificats i hi tinguin cabuda. Tot això per assolir els nous reptes i portar a
terme, al màxim, les nostres potencialitats i els nostres somnis de
desenvolupament i de progrés.
Acte seguit, pren la paraula la regidora Laia Martí, en nom del grup municipal
Almacelles Lliure-Entesa, qui fa constar que el seu grup vol agrair a totes les
persones que han fet possible que estiguin aquí, per la seva voluntat de voler
que hi hagi representants seus, la qual cosa i la qual voluntat esperen i estan
convençuts que serà tractada amb respecte i amb igualtat de condicions que
tota la resta de regidors. Afegeix, per acabar, que el seu grup seguirà treballant
com fins ara. Seguiran denunciant allò que els sembla que no estigui bé,

seguiran fent propostes i esperen, tal com ha dit el Carlos Nicolàs, que el
respecte i el diàleg siguin la bandera d’aquest govern pel bé de la ciutadania i
d’Almacelles.
Per acabar, el Sr. Alcalde, adreça unes paraules als assistents, després
d’agrair la seva presència, referint-se d’una forma molt especial als seus pares,
esposa i filles, amb el següent contingut:
“Regidors, regidores, amigues i amics.
Em sento profundament honorat i ple d’il·lusió en l’inici d’aquest nou mandat
que comença avui.
Em sento molt agraït a tantes i tantes persones que durant els darrers dies
m’han transmés la seva calidesa, la seva proximitat i la seva felicitació. Una
felicitació que faig extensiva als companys i companyes que m’acompanyen i
amb els quals formem un gran equip humà.
L’Almacelles d’avui és ben diferent a la de fa dotze anys: s’ha creat projecció
nacional i internacional; s’han millorat de forma extraordinària les
infraestructures; s’han materialitzat projectes culturals que han reforçat la
nostra història i identitat, s’ha treballat de valent amb equipaments tan
especials com: Llar d’infants o la nova Residència d’Avis; s’han creat nous
espais públics per a les famílies com parcs, places, zones esportives etc. En
definitiva, s’ha millorat la qualitat de vida de la gent del poble.
Avui, més que mai s’evidencia que l’esforç, el treball, la dedicació i els canvis
han rebut el suport i aval polític d’una gran majoria de la nostra ciutadania el
passat 24 de maig.
El meu objectiu com a alcalde per als propers mesos serà una aposta clara pel
progrés econòmic. Ens hem de bolcar en buscar empreses. És molt difícil, però
lluitarem per aconseguir-ho. Estem convençuts que podem ser atractius i
competitius a l’hora d’oferir sòl, infraestructures i bones estratègies.
Seguirem sent el màxim d’eficaços a l’hora de resoldre els problemes diaris de
la gent, des dels més grans fins als més petits.
També estarem al costat dels nostres emprenedors, que tenen la valentia, la
il·lusió i la força de tirar endavant els seus projectes.
A la gent gran, als qui oferirem un local per fer més còmoda la vida social.
Als comerciants, que donen vida al poble, compto amb vosaltres per guanyar
projecció comercial.

Seguirem apostant per la Llar d’Infants, per poder conciliar la vida laboral i de
les famílies.
A les persones amb discapacitat, els dic que seguirem eliminant les barreres
arquitectòniques.
No voldria deixar d’adreçar-me al teixit associatiu, a les entitats i col·lectius que
sou un actiu fonamental de la vila. Us vull dir que estem treballant en els
estudis per fer noves distribucions de la vella Residència d’Avis.
També tindran tot el nostre recolzament els clubs esportius i el món de l’esport
en general.
Sóc l’Alcalde de la vila d’Almacelles, però sobretot, em proposo ser l’Alcalde de
la gent del poble.
Finalment, vull donar les gràcies a tota la gent que ens ha fet confiança, i que
administrarem els resultat del 24 de maig, amb humilitat i diàleg. De fet, he
engegat una ronda de converses amb aquells partits amb els quals podem
trobar punts en comú, però sense que això, pugui deixar que els projectes es
quedin aturats.
Permeteu-me acabar amb aquesta frase de la neboda del president Theodor
Roosevelt que diu: “El futur pertany als qui creuen en la bellesa dels seus
somnis”. El nostre somni és seguir fent d’Almacelles un lloc extraordinari i ple
d’oportunitats per a les persones.
Moltes Gràcies”.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 12,30 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

