ACTA
CORRESPONENT
EXTRAORDINÀRIA
DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA
DEL DIA 14 DE JUNY DE 2003.-

A
LA
SESSIÓ
CONSTITUCIÓ
DE
PEL PLE MUNICIPAL
NÚMERO 06:

A Almacelles, a la Sala de Plens de la Casa Consistorial, essent les dotze del
migdia del dia 14 de juny de 2003, a fi de procedir a la constitució de la
Corporació i a l’elecció del nou 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 següents regidors electes:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOAN MOLET TORRES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
Tots els regidors abans referenciats i presents en l’actual sessió han estat
declarats regidors electes en les eleccions locals celebrades el proppassat dia
25 de maig de 2003. Actua com a Secretari, el de la Corporació, el Sr. Ramon
M. Cornellana Puigarnau.

1.- Constitució de l’Ajuntament
La Mesa declara oberta la sessió, procedint per part del Secretari a donar
compte de la presentació davant d’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, qui representen la majoria absoluta dels
membres que de Dret corresponen al municipi, fet pel qual la Mesa declara
constituïda la Corporació.
Per tant, complimentats els requisits per a la pressa de possessió dels regidors
electes correspon, d’acord amb allò que estableix l’article 108.6 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General, prestar el jurament o promesa
d’acatament a la Constitució espanyola i prendre possessió del càrrec, cosa
que realitzen els 13 regidors d’acord amb la fòrmula establerta en el Decret
núm. 707/79, de data 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. Josep Ibarz Gilart, promet per imperatiu legal.
Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, promet per imperatiu legal.
Sr. Josep Gòdia Visa, promet per imperatiu legal.
Sra. Montserrat Noro Montraveta, promet per imperatiu legal.
Sr. Joan Molet Torres, jura sens perjudici del Dret d’Autodeterminació de
Catalunya.
Sr. Francesc Torres Arnó, ho jura.
Sr. Xavier Cortés Escanilla, ho jura.
Sr. Albert García Milagros, ho promet.
Sra. Juana Magaña Medina, ho promet.
Sra. Montserrat Torres Massot, ho jura per imperatiu legal.
Sr. Ignasi Comella Peiró, ho jura per imperatiu legal.
Sr. Josep Maria Doblas Mancera, ho promet per imperatiu legal.
Sr. Francisco Javier Bisart Baltasar, ho promet per imperatiu legal.

2.- Elecció del nou 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 del nou alcalde,
informant que, d’acord amb l’article 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
obté aquesta majoria, serà proclamat Alcalde el regidor que encapçali la llista
amb major nombre de vots en el municipi. Formulada consulta de si algun
regidor cap de llista expressa la seva renúncia a ser candidat, formulen
renúncia els següents:
•
•
•

Montserrat Torres i Massot d’ERC
Josep Maria Doblas Mancera, d’IC-EPM
Francisco Javier Bisart Baltasar de FIC-AIA

Així doncs, restarien com a candidats a l’alcaldia els regidors:
1.- Josep Ibarz Gilart (CiU)
2.- Francesc Torres Arnó (PSC-PSOE)
Un cop es procedeix a la votació, resulta escollit alcalde el regidor Sr. Josep
Ibarz Gilart per un total de nou vots a favor.
El regidor Sr. Francesc Torres Arnó obté quatre vots a favor.
Un cop informats del resultat de la votació, la Mesa proclama alcalde al regidor
Sr. Josep Ibarz i Gilart de CiU. Acte seguit, el secretari llegeix la fòrmula de
jurament del càrrec d’alcalde que transcrivim a continuació:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat?”
El Sr. Alcalde contesta afirmativament, tot acatant el precepte abans esmentat,
prenent possessió del càrrec, ocupant el lloc de Presidència.
A continuació, el Sr. Alcalde adreça el discurs de presentació en els següents
termes:

“Regidores i regidors; senyores i senyors.
Novament el Saló de Plens torna a acollir un acte solemne, un dels més
importants que ens ha portat la democràcia, perquè explica el reflexe d’allò que
ha estat la voluntat del poble.
I heu estat una gran majoria els que heu cregut que havíem de ser la gent de
CiU els que prenguéssim la iniciativa de governar Almacelles, i així ho hem
entès, i per tant, aquest és el nostre primer compromís.
Per mi i la gent que m’acompanya com a regidors d’aquest nou consistori és tot
un repte assumir la responsabilitat de l’ajuntament.
I pensem fer-ho entenent que a partir d’ara s’obre una nova etapa, una etapa
que volem que estigui marcada pel diàleg amb totes les forces polítiques
electes el passat 25 de maig, però també amb tots els col·lectius i entitats que
treballen per Almacelles, perquè cal que siguem capaços de governar amb i per
a la ciutadania.
I fruit d’aquest diàleg que ja hem endegat amb la totalitat de les forces
polítiques, podem assegurar que la governabilitat d’Almacelles està
assegurada.
Amb un govern amb un projecte ambiciós i amb substrat, valent i amb
perspectives de futur, però voldria destacar l’entusiasme amb que, des del
govern municipal, treballarem per assolir tots els objectius que ens hem marcat.
Per això, en aquest acte tan solemne i en aquest recinte on es decideixen
qüestions molt importants pel futur d’Almacelles, tendeixo la mà també al PSC
per aconseguir que, al llarg de tota la legislatura, treballem per adoptar
decissions consensuades. En aquest sentit, sempre he tingut clar que
Almacelles ha de ser alguna cosa més que un punt al mapa de Catalunya. Cal
que posem tots els estris i tots els esforços per fer d’Almacelles una capital de
referència tant des del punt de vista industrial com comercial, per sectors que
creiem que hem de potenciar de forma decidida.
I sabem que no serà una feina fàcil. Tothom treballa per fer de la seva població
la millor, la que tingui una millor qualitat de vida, la que tingui tots els serveis
dels grans centres urbans. Nosaltres tenim el potencial per poder-ho fer, tenim

un equip humà amb ganes de treballar, i només cal trobar la manera de fer
confluir aquests dos conceptes per assegurar l’èxit de les nostres propostes.
Per tant, iniciem aquesta legislatura amb un esperit de responsabilitat, de
treball i de servei. La nostra intenció és poder complir amb tot allò que hem
anat exposant al llarg de la campanya electoral, i també, i de forma especial,
escoltar les queixes, demandes, peticions, observacions que ens podeu fer
arribar qualsevol de vosaltres. Els governs locals són els de major proximitat
amb el ciutadà i això ha de convertir-se en una prioritat per aquells que hem
rebut l’encàrrec de governar el poble en els propers anys.
Parlava d’esperit de responsabilitat perquè sabem el què volem per Almacelles
i volem complir-ho de la millor manera possible. Esperit de treball perquè hi
dedicarem tots els esforços humans per arribar allà on sembli que sigui
impossible, per trucar a les portes de totes les administracions per demanar
recursos, per aconseguir una indústria més potent, una economia renovada i
enfortida, un comerç més competitiu i uns serveis més amplis. I perquè aquesta
és la nostra obligació, posarem l’esperit de servei a l’atenció permanent dels
almacellencs i almacellenques.
Gràcies per la confiança que ens heu dipositat, i gràcies a les forces polítiques
que ens doneu suport guvernamental. Esperem aconseguir tot allò que ens
hem marcat com a objectius. Estic convençut que entre tots ho aconseguirem.
Volem una Almacelles amb empenta, generadora de riquesa i punt d’aturada
dels viatgers.
Novament gràcies i..., bona tarda”.
Acte seguit, dóna la paraula als caps de llista, començant pel representant del
PSC, el Sr. Francesc Torres i Arnó, qui manifesta el seu interès en dur a terme
una oposició constructiva i digna, tot recolzant qualsevol proposta que sigui
d’interès per a tots els vilatans o refusant aquelles que no vagin destinades a
cercar el millor per la globalitat del poble. Posteriorment, pren la paraula la
representant d’ERC, la Sra. Montserrat Torres i Massot, qui manifesta que des
de l’Equip de Govern es proposa treballar de cara al poble, valorant totes
aquelles aportacions que facin els vilatans, millorant els serveis que actualment
es presten i sempre amb una actitud oberta i tolerant. Després d’aquesta
representant, pren la paraula el representant d’IC-EPM, el Sr. Josep Maria
Doblas Mancera, qui considera que els temps estan canviant i que aquest nou
Equip de Govern, del qual en forma part, podrà donar un nou caire en
l’acompliment de la missió que els hi pertoca com a membres escollits pel

poble. Pren, posteriorment la paraula, el representant de FIC-AIA, el Sr.
Francisco Javier Bisart Baltasar qui recolza el que s’ha comentat fins el
moment per part dels seus companys de l’Equip de Govern, ratificant-se en la
seva voluntat de servir al poble i fer el millor que es pugui per a l’interès de
tothom en general.
Es finalitza l’acte amb l’agraïment del nou alcalde la col·laboració de tots els
regidors allí presents.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 12,30 hores del
migdia.

Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

