ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE L’AJUNTAMENT
D’ALMACELLES
CELEBRADA
EL
DIA
3
DE
JULIOL
DE
1999.
NUMERO 6 .-

En Almacelles, a la sala de sessions de la Casa Consistorial, essent les dotze hores del dia 3 de
juliol de mil nou-cents noranta-nou, a fi de procedir a la constitució de la Corporació i a l’elecció de
l’Alcalde, d’acord amb allò que estableixen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General de 19 de juny de 1985, es reuneixen en sessió pública els senyors següents:
- Sr. Manuel Visa Purroy
- Sr. Ramon Prats Trota
- Sr. Miquel Abella Galindo
- Sr. Francesc Torres Arnó
- Sr. Lluís Dalmau Salvatella
- Sra. Montserrat Bendicho Casañé
- Sr. Josep Ibarz Gilart
- Sr. Josep R. Olivart Vilaseca
- Sr. Josep Godia Visa
- Sr. Josep Zazurca Monclús
- Sr. Josep M. Doblas Manceras
- Sr. Joan Colom Riera
- Sr. Manuel Querol Llobet
Els quals han estat declarats regidors electes en les eleccions locals celebrades el passat dia 13 de
juny de 1999. Actua com a Secretari el de la Corporació, Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
I.- CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT.
La Mesa declara oberta la sessió, procedint per part del Secretari a donar compte de la presentació,
davant aquesta secretaria, de les credencials trameses a cadascun dels regidors electes per la Junta
Electoral de Zona, restant acreditada la personalitat dels electes.
Han assistit 13 regidors electes els quals representen la majoria absoluta dels membres que de Dret
corresponen al municipi, per la qual cosa la Mesa declara constituïda la Corporació.
El Secretari de la Corporació dóna compte que han formulat la declaració d’interessos, d’acord amb
allò que preceptua l’article 75.5 de la Llei 7/1985.
Per tant, complimentats els requisits per a la presa de possessió dels regidors electes correspon,
d’acord amb allò que estableix l’art. 108.6 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General, prestar
el jurament o promesa d’acatament a la Constitució i prendre possessió del càrrec. La qual cosa
realitzen cadascun dels 13 regidors d’acord amb amb la fòrmula establerta en el Decret núm. 707/79
de 5 d’abril, donant lectura per part del Secretari de la fòrmula següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
Regidor amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”

Anomenats individualment els regidors contesten:
- Sr. Manuel Visa Purroy: Si prometo
- Sr. Ramon Prats Trota: Si prometo per imperatiu legal
- Sr. Miquel Abella Galindo: Si prometo
- Sr. Francesc Torres Arnó: Si prometo
- Sr. Lluís Dalmau Salvatella: Si prometo
- Sra. Montserrat Bendicho Casañé: Si prometo
- Sr. Josep Ibarz Gilart: Prometo, per imperatiu legal
- Sr. Josep R. Olivart Vilaseca: Si prometo per imperatiu legal
- Sr. Josep Godia Visa: Si prometo per imperatiu legal
- Sr. Josep Zazurca Monclús: Si prometo
- Sr. Josep M. Doblas Manceras: Prometo per imperatiu legal
- Sr. Joan Colom Riera: Prometo per imperatiu legal
- Sr. Manuel Querol Llobet: Si prometo

II.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
Tot seguit, per ordre de la Mesa, el Secretari anuncia que havent-se possessionat del càrrec els 13
regidors electes i proclamats, correspon passar al següent punt de l’ordre del dia, és a dir procedir a
l’elecció de l’Alcalde, informant que, d’acord amb l’art. 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, podran ser candidats els regidors que encapçalin les seves llistes, essent
proclamat aquell que obtingui la majoria absoluta dels vots, i que si cap obtè aquesta majoria, serà
proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista amb major número de vots en el municipi.
Formulada consulta de si algun regidor cap de llista expresa la seva renúncia a ser candidat, cap
renuncïa; per tant resten com a candidats:
1.- Sr. Manuel Visa Purroy (PSC-PSOE)
2.- Sr. Josep Ibarz Gilart ( CiU)
3.- Josep M. Doblas Manceras (I PA)
4.- Sr. Manuel Querol Llobet (PP)
Adoptat per unanimitat que el sistema de votació a utilitzar per a l’elecció de l’Alcalde sigui el de
votació secreta mitjantçant papereta, es procedeix a la votació, la qual dóna el següent resultat:
- Sr. Manuel Visa i Purroy, del PSC-PSOE : 7 vots
- Sr. Josep Ibarz Gilart ( CiU) : 4 vots
- Josep M. Doblas Manceras (I PA) : 2 vots
- Sr. Manuel Querol Llobet (PP) : 0 vots
Per haver obtingut la majoria absoluta dels vots és proclamat Alcalde el Sr. Manuel Visa Purroy del
PSC-PSOE, qui procedeix tot seguit a acceptar el càrrec i prestar promesa de complir fidelment les
obligacions del càrrec 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.

Havent prés possessió del càrrec d’Alcalde, assumeix la Presidència de la Corporació, i procedeix a
dirigir la sessió concedint la paraula als caps de llista.
El cap de llista de CiU, en Josep Ibarz, fa constar que espera que aquesta legislatura sigui diferent,
amb més diàleg i més consens afegint que si es dóna això CiU donarà suport a les iniciatives que es
proposin.
Finalment manifesta que espera que aquesta legislatura sigui molt més millor que l’altra.
El regidor del PSC, en Ramon Prats, fa avinent l’agraïment als que han votat al seu grup i al poble
per la correcció en que s’ha produit el procés electoral.
Especialment agraeix als votants en favor del PSC que han fet possible el nomenament com Alcalde
al Sr. Manuel Visa.
Finalment assenyala que la línea de l’equip de govern serà continuista com fins ara tot i que hi ha
una nova persona que formarà part de l’equip de govern, el Sr. Manuel Querol.
Per acabar manifesta el seu agraiment.
El Sr. Alcalde manifesta el seu agraiment a tots els votants i als regidors assenyalant que la seva
candidatura tindrà una línea continuista, manifestant que si l’oposició és seria ens trobarà i si és
“derrotera”no ens trobarà així, sinò potser en una línea més agressiva.
També manifesta que cal treballar per al poble i encara que tothom tingui les seves idees i
momentàniament es pugui xocar no per això cal discutir.
S’acomiada finalment agraint a tothom, als votants i especialment al regidor en Manuel Querol i a
l’Equip de Govern.

Finalment el Sr. President aixeca la sessió essent 2/4 d’una del migdia del dia indicat a
l’encapçalament, la qual cosa com a secretari certifico.

L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

