ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011.- NÚMERO 4:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

(Per ordre alfabètic)
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. SERGIO MUIXÍ TOMÀS
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT

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 22 de maig de 2011, per
a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals, es
reuneixen els/les senyors/es regidors/es electes abans enumerats, assistits pel
Sr. Secretari que en dóna fe de l’acte.

1.- Constitució de l’Ajuntament per a la Legislatura
2011-2015
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 en Guifré Palau Tersa, com a
regidor electe 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, són els següents:
.- L’acreditació de les credencials dels regidors presents, lliurades per la Junta
Electoral de zona, que justifiquen la personalitat dels regidors, totes les quals
es troben a l’expedient.
.- S’ha comprovat que tots els regidors 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 béns.

Acte de jurament o promesa
El President de la Mesa, atès que existeix la majoria absoluta dels regidors,
manifesta que es passarà a prestar 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 de que prestin
jurament o promesa, previst en el Decret 707/79, de 5 d’abril.
Es proposa llegir la fòrmula una vegada, per a coneixement dels Srs./es.
Regidors/ores, i després el regidor Guifré Palau Tersa, membre de la Mesa,
els anomenarà individualment a fi que, si així ho desitgen, puguin manifestar la
seva voluntat, dient “juro” o “prometo”.
La fòrmula del jurament que es llegeix el 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 fòrmula dient:

Sr. Jaume Altisent Berenguer: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sra. Montse Arnó Mora: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sr. José Antonio Conte Giral: Sí, prometo.
Sr. Josep Maria Doblas Mancera: Sí, prometo.
Sr. Josep Gòdia Visa: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sr. Francisco González Cascón: Sí, juro.
Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sr. Josep Ibarz Gilart: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sr. Segio Muixí Tomàs:Sí, juro.
Sra. Montse Noró Montraveta: Sí, prometo per imperatiu legal
Sr. Guifré Palau Tersa: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sr. Francesc Torres Arnó: Sí, prometo per imperatiu legal.
Sra. Motserrat Torres Massot: Sí, prometo per imperatiu legal.
Acte seguit, el President de la Mesa declara constituit 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 eleccio de l’alcalde/essa va seguir les següents fases:
a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia
Per ordre del president de la Mesa, el Secretari de l’Ajuntament procedeix a
donar compte del contingut de l’article 196 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de
juny, del Règim Electoral general, exposant que poden ser candidats/ates a
l’alcaldia tot els cap de llista de les candidures del municipi:
Acte seguit, es pregunta si algun d’ells retira la seva candidatura. Davant el
silenci dels regidors, el President declara que són candidats els cinc caps de
llista amb representació que són:
.- Sr. Josep Maria Doblas Mancera (partit IPA-ENTESA)
.- Sr. Francisco González Cascón (partit PPC)
.- Sr. Josep Ibarz Gilart (partit CiU)
.- Sr. Francesc Torres Arnó (partit PSC-PM)
.- Sra. Motserrat Torres Massot (partit ERC)
b) Elecció del sistema de votació

A continuació, per ordre de 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 i 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 pel vocal de la Mesa d’Edat, amb el resultat següent:
VOTS EMESOS: 13
VOTS VÀLIDS: 13
VOTS EN BLANC: 0
VOTS NULS: 0
El President de la Mesa manifesta que les paperetes es distribueixen de la
manera següent:
En JOSEP IBARZ GILART, candidat per CiU: 7 vots
Na MONTSERRAT TORRES MASSOT, candidata per ERC: 6 vots
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, el President de 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 fòrmula 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 fòrmula 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- procedeix, adreçant-se
als reunits, a agrair la confiança dipositada en ell. Fa constar, acte seguit, que
s’obre un torn de paraules per als caps de llista del partits representats de
menor a major representació.
Pren la paraula, en primer lloc, la regidora i cap de llista d’ERC, Sra. Montserrat
Torres, qui vol fer constar els motius pels quals ERC ha donat el vot en aquesta
elecció. Assenyala aquesta regidora que, del resultat de les proppassades
eleccions se’n podien escollir tres opcions: la primer podia haver estat no votar
a CiU, la segona era la possibilitat que ERC hagués ostentat l’alcaldia
mitjançant un pacte amb els altres tres partits no majoritaris. La tercera, era que
ERC recolzés al grup de CiU per ser la llista més votada per la ciutadania
d’Almacelles. Després d’una anàlisi de les diferents opcions, s’ha considerat
que la millor era recolzar al grup de CiU per ser la llista amb més suport,
entenent que era –a més- el que més beneficiava al poble d’Almacelles;
especialment molt millor que un govern en minoria de CiU, o un govern
quatripartit, tot i que l’oferta de l’Alcaldia hagués estat temptadora.
Manifesta finalment, la regidora i portaveu d’ERC, que en la seva funció de
primera Tinent d’Alcalde, a part de l’exercici de les delegacions que se li
atorguin, està l’assumir un compromís amb el poble d’Almacelles, actuant de la
manera més propera per als seus vilatans i amb total responsabilitat amb el
projecte que d’Almacelles es vulgui portar a terme, essent conscients que som
servidors públics. Al mateix temps, creu que estem en una època de crisi i que,
per tant, cal actuar amb plena dedicació, seny i rigor en l’administració dels
recursos municipals. Amb aquestes premises, considera la portaveu d’ERC,
que es pot fer poble i que compta amb el suport de tots els vilatans.
Acte seguit, intervé el portaveu del PPC, el Sr. Francisco González Cascón,
que fa constar que el sentido de su voto ha sido en favor de ERC, con la
intención de hacer patente que, a su criterio, había otra posibilidad de gobernar
Almacelles de forma sensata, si bien ello no ha sido posible por las dificultades
de entendimiento que ha mostrado la Sra. Montserrat Torres. En segundo
lugar, considera que a la hora de gobernar se debe tener presente la crisis
económica en la cual estamos inmersos, lo cual exige gestionar con sensatez
las finanzas municipales, atendiendo a las necesidades reales y administrando
los recursos, cada vez más escasos.
Assenyala per finalitzar que es preciso escuchar la opinión de los ciudadanos y
buscar la identidad de nuestro pueblo. Respecto a las lineas generales que
deberán regir esta legislatura, considera que deberán ser el respeto, la
claridad, la transparencia y la austeridad; tratando de atender con realismo las
necesidades de los ciudadanos.

Acte seguit, pren la paraula el portaveu d’IPA-ENTESA, el Sr. Josep Maria
Doblas, qui considera que el seu vot a favor de la representant d’ERC ha estat
degut al desig que, de forma real, entri la democràcia a l’Ajuntament
d’Almacelles. Considera que, fins a la data, se n’ha fet un abús en les
actuacions realitzades, faltant el respecte a la gent que ha votat als grups de
l’oposició i a la mateixa institució. D’altra banda, manifesta que tal com tothom
hurà pogut observar, tant en la revista Lo Vilot, com a la ràdio, com a la
televisió local, no s’ha donat mai accés als regidors de l’oposició.
Per finalitzar, el portaveu d’IPA-ENTESA, fa constar que la regidora Montserrat
Torres els ha assegurat que no és el mateix “set a zero” que un “sis a un”, o
que “set a sis” que un “sis a un”. Considera, doncs, que una vegada més i al
seu criteri, és necessari que entri oxígen a la Corporació i es respecti a tothom,
destacant que encara hi ha més votants a l’oposició que a l’Equip de Govern.
Pren la paraula el portaveu i regidor del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, qui
fa constar que el seu vot a favor de la representant d’ERC ha estat després de
ser coneixedor del pacte d’aquesta agrupació amb CiU, ja que no es fien de
l’actitud del Sr. Ibarz. Estima, doncs, que la missió de la Sra. Torres a l’Equip
de Govern haurà de ser la d’encarregar-se d’airejar les coses que hi ha
amagades, donar llum als comptes que han sol·licitat i contestar a les peticions
que ha realitzat el PSC i que encara estan pendents d’informar. La regidora
d’ERC té, doncs, al seu criteri, l’opció de complir la missió d’obertura
esmentada. En cas contrari, serà còmplice de la gestió opaca del govern de
CiU.
Per acabar, el regidor del PSC, també es posa a disposició dels vilatans.
Finalment, és el Sr. Alcalde qui pren la paraula, donant les gràcies als qui –per
tercera vegada- han dipositat la seva confiança en ell i en el govern municipal
de CiU. Afegeix, al mateix temps, que ja hi haurà temps de replicar alguns
punts de les intervencions realitzades pels representants dels altres partits i
que, al seu parer, estan mancades de base.
En primer lloc, vol començar el seu discurs d’investidura en positiu, tal com ha
estat la seva campanya i l’actuació de l’Equip de Govern de CiU.
Esmenta que l’any 2003, els representants de CiU, units amb regidors d’altres
partits, varen emprendre la legislatura amb unes perspectives de canvi cap a la
modernitat, i amb la plena esperança de situar la població en el lloc que
realment li pertoca i li correspon donades les característiques que li són
pròpies.
És en aquest sentit que, de manera paulatina, es varen posar les bases
imprescindibles realitzant obres tan necessàries com les de la construcció

d’una Llar d’Infants, a fi d’impedir que haguessin de marxar de la vila moltes
famílies joves que no tenien on deixar els seus fills; la millora de les
intal·lacions esportives, tant importants per a la formació dels joves i, d’aquesta
manera, desenvolupar les aptituds de treball en equip, la disciplina i la lleialtat;
l’aprovació del POUM, que ha constituït la base del futur per poder endegar
noves avingudes, i treure així trànsit del centre de la vila; o bé la construcció de
la nova Residència d’Avis i Centre de Dia.
Menciona també el Sr. Alcalde que, igualment, ha estat important l’aportació
realitzada en favor de la cultura i de la recuperació del patrimoni històric
d’Almacelles, amb la descoberta de la vila medieval, tan necessària per
conéixer les nostres arrels.
Recorda com també l’any 2007 els vilatans van donar-li el recolzament
necessari i majoritari, donant suport al projecte i a les iniciatives de CiU.
Finalment, ara, per tercera vegada i amb la companyia, en aquest cas del grup
d’ERC, han rebut novament el vot d’una gran part de la població. Per aquesta
raó, fa constar el Sr. Alcalde que es disposa –conjuntament amb ERC- a seguir
endavant i continuar desenvolupant les bases fixades l’any 2003, legislatura en
la qual també varen comptar amb el seu suport i col·laboració.
El Sr. Alcalde afegeix que, a partir del moment actual, considera que serà
imprescindible, per activar l’economia, reclamar a l’actual Govern de la
Generalitat la construcció del nou poligon industrial, que disposa ja del Pla
Parcial aprovat, confiant en que –aquesta vegada amb més ganes i malgrat la
crisi existent- faran els possibles per executar-lo i posar-lo en funcionament.
Referint-se a la resta de partits que han intervingut prèviament, considera el Sr.
Alcalde que és legítima la seva opinió, fins i tot en el cas de discrepar d’alguns
dels comentaris emesos, tot i assenyalant que el projecte que CiU ha dut a
terme ha estat recolzat per la majoria dels ciutadans d’Almacelles en tres
ocasions, fet que cal tenir en compte. Un cop més, convida a la resta de partits
a fer un govern municipal de participació, amb el benentès que aquesta és i
hauria de ser la forma de fer coherent i constructiva.
Per finalitzar, el Sr. Alcalde vol agrair a ERC la seva voluntat de treballar units,
fent d’Almacelles un referent de progrés i de prosperitat, amb el compromís de
respondre al màxim als interessos de la ciutadania.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 12,30 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

