ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 16 DE JUNY DE 2007.- NÚMERO 8:
ASSISTÈNCIA:
Regidors (per ordre alfabètic):
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SRA. MARIA JESÚS CACHO SERRANO
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
SRA. TERESA OLMO VILÀ
SRA. MONTSERRAT PIQUÉ CLEMENTE
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
Secretari: 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 l’efecte de procedir a
celebrar la constitució del nou Ajuntament d’Almacelles, atesos els resultats de
les eleccions municipals celebrades el proppassat 27 de maig de 2007, per a la
renovació de la totalitat dels membres de les Corporacions locals, es reuneixen
els senyors/ores regidors/ores electes abans enumerats, assistits del Secretari
que dóna fe de l’acte.
El president de la Mesa fa constar que, atesa l’assistència de la majoria
absoluta dels regidors, declara oberta la sessio plenària.

Formació de la Mesa d’Edat
El Secretari, seguint l’article 195 de la Llei 5/1985 de Règim electoral, fa
constar que la Mesa d’Edat resta integrada per EN JOSEP GODIA VISA,
regidor de major edat que la presideix, i per NA MONTSERRAT PIQUE
CLEMENTE, Regidora electa més jove.

Comprovacions prèvies a la Constitució de l’Ajuntament
El Secretari, per ordre del President de la Mesa, dóna compte que, d’acord amb
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’existència en l’expedient de l’arqueig extraordinari, els seus justificants i la
documentació relativa a l’inventari de béns.
- L’acreditació de les credencials de Regidors presents, lliurades per la Junta
Electoral de zona, que justifiquen la personalitat dels regidors.
- 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 del Règim Local: 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 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, es procedirà a anomenar a
tots els senyors regidors, a fi de que prestin jurament o promesa, previst en el
decret 707/79 de 5 d’abril.
Na Montse Piqué, vocal de la Mesa d’Edat, exposa que -per simplificar- el
Secretari llegirà la fórmula una vegada, per a coneixement dels Srs/ores
Regidors/ores, i després 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 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 anomenant, contesten a la fòrmula dient:
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER: Sí, prometo.
SRA. MARIA JESÚS CACHO SERRANO: Sí, prometo per imperatiu legal.
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL: Sí, prometo.
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA: Sí, juro.
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA: Sí, prometo per imperatiu legal.
SR. JOSEP GÒDIA VISA: Sí, prometo per imperatiu legal.
SR. JOSEP IBARZ GILART: Sí, prometo per imperatiu legal.
SR. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ: Sí, prometo.
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA: Sí prometo.
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA: Sí, prometo per imperatiu legal.
SRA. TERESA OLMO VILÀ: Sí, juro.
SRA. MONTSERRAT PIQUÉ CLEMENTE: Sí, prometo.
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ: Sí, juro.

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.

Elecció de l’Alcalde
El Secretari de l’Ajuntament, procedeix a la lectura de l’article 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral general, que diu:
“En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de
Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
•
•
•

a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus
correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los
Concejales es proclamado electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal
que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente Municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo”.

a) Proclamació de candidats a l’Alcaldia

El president convida als regidors que encapçalen les llistes, a que manifestin si
mantenen la seva candidatura a l’Alcaldia o la retiren. A continuació, els
regidors caps de llista fan constar que mantenen la seva candidatura i que, per
tant, són candidats a l’Alcaldia els següents regidors:
— SR. JOSEP IBARZ GILART (Partit de CIU)
— SR. FRANCESC TORRES ARNÓ (Partit PSC)
— SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA (Partit IPA-FPM)
El Sr. President els declara tots tres candidats a l’Alcaldia.

b) Elecció del sistema de votació
A continuació, la vocal de la Mesa d’Edat, na Montse Piqué Clemente, exposa
que els senyors regidors podran passar a votar per ordre de llista alfabètica als
candidats a l’Alcaldia, mitjançant vot secret que caldrà dipositar-lo en la urna.
Els integrants de la Mesa d’Edat votarem al final.

ESCRUTINI
Acabada la votació, es procedeix a l’escrutini dels vots emesos que són llegits
en veu alta pel President 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
En FRANCESC TORRES ARNÓ, candidat pel PSC: 4 vots
En JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA, candidat per IPA-FPM: 2 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 grup de CiU.

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 que ho promet per imperatiu legal.

Lliurament del bastó de comandament d’Alcalde
A continuació, el President de la Mesa d’Edat, li fa el lliurament del bastó de
comandament del seu càrrec d’Alcalde i declara dissolta la Mesa d’Edat,
perquè presideixi el Sr. Alcalde, en Josep Ibarz i Gilart, qui –en aquest momentprocedeix, adreçant-se als reunits, i agraeix la confiança dipositada en ell, fent
constar que seguirà obert al diàleg amb els grups polítics del Consistori,
estenent la mà d’una forma especial al grup del PSC, convidant-lo a sumar
esforços en favor dels interessos dels vilatans d’Almacelles. Destaca que ara
es disposa de quatre anys més per fer d’Almacelles una capital de referència
internacional. Cal, al seu criteri, millorar l’activitat i el creixement industrial amb
la creació de nous polígons, tot potenciant la connexió amb l’aeroport de Lleida
i les autovies que ja s’estan executant.
Acte seguit, fa constar el seu reconeixement als regidors cessants,
especialment als Srs. Albert García Milagros, Sra. Juana Magaña Medina, Sra.
Montserrat Torres Massot, Sr. Fco. Bisart Baltasar i Sr. Joan Molet Torres; per
la col·laboració prestada en aquests anys de legislatura. Assenyala, també que
aquesta nova etapa suposarà la creació d’una empresa municipal d’Urbanisme
que vetllarà pel desenvolupament del Polígon Industrial de Suport Aeroportuari
d’Almacelles, la creació de l’institut Municipal d’Educació, la creació d’una nova
escola, la posada en funcionament de la nova Llar d’Infants, el Museu
d’Arquitectura i Urbanisme i els projectes que se’n derivin del nou PUOSC,
conjuntament amb el desenvolupament dels diferents sectors previstos en el
POUM.
Acte seguit, el Sr. Alcalde obre un nou torn de paraules per a la resta de
regidors i regidores que ho vulguin, actuant en primer lloc el Sr. Francesc
Torres Arnó, en representació del grup del PSC, manifestant -en nom dels seus
companys i en el seu propi- que estan oberts a parlar amb tothom per tal de
cercar el bé del poble, sempre i quan siguin respectades les seves idees i
opinions com a grup.

El regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas Mancera, dóna en primer lloc la
benvinguda a la regidora i companya de legislatura, na Maria Jesús Cacho
Serrano. Acte seguit, assenyala que en la intervenció de l’Alcaldia, ha deixat al
marge al seu grup com s’ha pogut comprovar. Fa constar que no creu en el
POUM aprovat i que, tal com ha anunciat en el seu programa electoral, la seva
oposició serà forta i contundent, sempre en defensa dels interessos dels veïns
d’Almacelles.
El Sr. Alcalde manifesta que la seva voluntat de diàleg, evidentment, està
oberta a tots els grups polítics de la Corporació, malgrat s’hagi adreçat més
específicament al grup del PSC per ser el grup més majoritari.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 12,45 hores del
migdia.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

