AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA
C.P. 43895 Telf. 977 460 018 – 977 460 547 Fax 977 593 380

ACTA SESSIÓ CONSTITUTIVA AJUNTAMENT
13 DE JUNY 2015
La Secretària de la Corporació, diu que el Sr. Francesc Arasa Pascual , Alcalde
en funcions de l’Ajuntament de l’Ampolla, el dia 6 de juny va convocar sessió per
la constitució del nou Ajuntament d’Ampolla sorgit de les eleccions municipals
celebrades el passat 24 de maig.
L’ordre del dia de la convocatòria és el següent:
1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT.
2.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS.
3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS.
4.- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
5.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
6.- JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDE I PRESA DE POSSESSIÓ.
Tot seguit fa referència a la normativa legal d’aplicació en la constitució d’una
nova Corporació desprès de celebrar-se eleccions municipals.
L’article 37 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals diu:
“ Les Corporacions municipals es constitueixen en sessió pública el vintè dia
posterior a la celebració de les eleccions, tret que s’hagués presentat contenciós
electoral contra la proclamació dels Regidors electes, en aquest supòsit es
constitueix el quarantè dia posterior a les eleccions.
A aquests efectes es constitueix la MESA d’edat integrada pels elegits de major i
menor edat presents a l’acte, actuant com a Secretari el qui ho sigui de la
Corporació.
La MESA comprova les credencials presentades o acreditacions
de la
personalitat dels electes, en base a les certificacions que a l’Ajuntament hagi
tramés la Junta Electoral de Zona.
Realitzada l’operació anterior la MESA declararà constituïda la Corporació si
concorre la majoria absoluta dels regidors electes. En cas contrari es celebrarà
sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació, qualsevol que sigui el
nombre de Regidors presents. Si per qualsevol circumstància no es podés
constituir la Corporació, procedeix la constitució d’una Comissió Gestora en els
termes previstos en la legislació electoral general.”
L’article 36.2 del mateix Reial Decret diu:
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“ Els Secretaris e interventors adoptaran les mesures necessàries per tal que el
dia de la constitució de les noves Corporacions Locals s’efectuï un arqueig i
estiguin preparats i actualitzats els justificants de les existències en metàl·lic o els
valors propis de la Corporació, dipositats a la Caixa Municipal o a les entitats
bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari del patrimoni de la
Corporació i dels seus organismes autònoms.”.
En compliment d’aquesta disposició, com a Secretària – Interventora de la
Corporació, faig constar que a l’expedient de constitució d’aquest nou ajuntament
de l’Ampolla, està la corresponent acta d’arqueig, així com la documentació
relativa a l’inventari del patrimoni municipal.

1 .- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT. que s’integra pel Regidor electe de
major edat Sr. Joan Segarra Piñana, i la de menor edat, Sra. Meritxell Jardí
Llambrich .
Un Cop constituïda la MESA, EL SEU PRESIDENT Sr. Segarra dirigeix la sessió
passant al següent punt de l’ordre del dia.
2.- COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS .
El President de la MESA, Sr. Segarra comprova les credencials de cada regidor
electe, nomenant-los en veu alta un per un, els quals van ocupant el seu lloc en el
Saló de Sessions.
Segons resulta de les credencials resulten els següents regidors electes:
FRANCESC ARASA PASCUAL
MERITXELL JARDÍ LLAMBRICH
JOSÉ LUÍS PITARQUE BALAGUÉ
RAFEL TOMÀS ROYO
GENO CABRERA GONZALEZ
LlUÍS CABRERA ROCH
ALVAR CASANOVA CURTO
ANTONIO GALVE SEGARRA
FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ
ANDREA GALBE PASTÓ
JUAN SEGARRA PIÑANA
3.- JURAMENT O PROMESA DELS REGIDORS.
La Secretària l’article 108.8 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General que
diu que en el moment de prendre possessió i per adquirir la plena condició dels
seus càrrecs, els candidats electes deuen jurar o prometre acatament a la
Constitució.
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El Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, estableix la fórmula de jurament dels
càrrecs i funcions públiques.
El Sr. Segarra diu que abans de passar al jurament voldria dir unes paraules;
últimament les enquestes demostren una falta de confiança de la població cap als
polítics i per això, hem de demostrar als qui ens han votat que tots els regidors
tant els del govern, com els de l’oposició tenim un repte comú; l’Ampolla i el seu
benestar.
Tot seguit els formula la pregunta a cadascun dels electes:
JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE
L’AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR, I FER
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT ?.
FRANCESC ARASA PASCUAL, si prometo.
MERITXELL JARDÍ LLAMBRICH, sí prometo.
JOSÉ LUÍS PITARQUE BALAGUÉ, sí prometo.
RAFEL TOMÀS ROYO, sí juro per imperatiu legal.
GENO CABRERA GONZALEZ, sí juro.
LlUÍS CABRERA ROCH, sí prometo.
ALVAR CASANOVA CURTO, sí prometo.
ANTONIO GALVE SEGARRA, sí prometo per imperatiu legal.
FRANCISCO RAMÍREZ RODRÍGUEZ, sí prometo per imperatiu legal.
ANDREA GALBE PASTÓ, sí prometo per imperatiu legal.
JUAN SEGARRA PIÑANA, sí prometo.
Efectuat el jurament o promesa per cadascun dels electes, els Srs. Francesc
Arasa, Meritxell Jardí Llambrich, José Luís Pitarque Balagué, Rafel Tomàs Royo,
Geno Cabrera Gonzalez, Lluís Cabrera Roch, Àlvar Casanova Curto, Antonio
Galve Segarra , Francisco Ramírez Rodríguez, i Andrea Galbe Pasto, demanen la
paraula per afegir la següents declaració: 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 sorgeixen de les
eleccions del 27 de setembre de 2005, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’ESTAT CATALÀ
LLIURE I SOBIRÀ.
4 .- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIO.
El Sr. Segarra diu que un cop fet el jurament o promesa per cadascun dels electes
DECLARA CONSTITUÏT EL NOU AJUNTAMENT DE L’AMPOLLA, i es passa al
següent punt de l’ordre del dia.
5.- ELECCIÓ DE L’ALCALDE.
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La Secretària llegeix la normativa d’aplicació per a l’elecció d’alcalde. L’article 196
de la llei 5/1985, de 19 de juny de RÈGIM ELECTORAL GENERAL, diu:
“En la mateixa sessió de constitució de la Corporació es procedeix a l’elecció de
l’alcalde, d’acord amb el següent procediment:
a) Poden ser candidats tots els regidors que encapçalin les seves llistes.
b) Si qualsevol d’ells obté la majoria absoluta de vots dels Regidors és
proclamat electe.
c) Si cap d’ells obté aquesta majoria es proclamat Alcalde el regidor que
encapçali la llista que hagi obtingut major nombre de vots populars en el
corresponent municipi. En cas d’empat es resoldrà per sorteig.”
El President de la Mesa, Sr. Segarra, diu que d’acord amb aquesta disposició
poden ser candidats a Alcalde els Srs. Francesc Arasa , cap de llista del CIU,
Antonio Galve Segarra cap de llista d’ERC , jo mateix, com a cap de llista del PP.
Els pregunta si tots presenten la seva candidatura a l’Alcaldia.
A continuació es procedeix a la votació ordinària:
Votació per al candidat de CIU Sr. Francesc Arasa Pascual : obté 7 vots, com que
el Sr. Arasa ha obtingut la majoria absoluta en una primera votació, és proclamat
automàticament ALCALDE DE L’AMPOLLA sense més votació..
Tot seguit el nou Alcalde de l’Ampolla Sr. Francesc Arasa Pascual efectua el
jurament o prometre el seu càrrec.
L’alcalde electe, Sr. Arasa pren la paraula. Dona les gràcies als veïns i veïnes pel
suport que els han donat a les urnes a la col·lació de CIU, així com la confiança
perquè continuï sent el seu alcalde. També agraeix el comportament de la gent,
dels ciutadans al llarg de campanya, des del respecte a les persones i les idees,
gràcies a tots. Diu també que no pot dir el mateix d’altres comportaments, prou de
no respectar, i no acatar la voluntat dels ciutadans, potser els que parlen son els
que més mancats de democràcia estan, encara que no vull donar lliçons.
El Sr. Alcalde diu també que el proper ple portarà a votació ratificar la
permanència de l’Ampolla a l’AMI, que treballarà i col·laborarà amb la societat
civil, l’Omnium i l’ANC, per fer campanyes de suport a la creació d’un nou estat,
hem d’engrandir la base sobiranista.
Diu que farà un govern de mà estesa, de portes obertes i de treball diari per la
gent, el meu despatx està obert a tothom i per a tothom, però no permetré la
manca de respecte a la institució que represento, ens va costar molt, massa, i ara
no la portaran al desprestigi, no permetré que l’acció de govern es converteixi en
un espectacle, no a la mentirà sistemàtica. Els regidors de l’equip de govern a
governar i els de l’oposició a fer una oposició constructiva, fent aportacions, però
sent conscients que el poble ha donat la confiança majoritària a l’equip de CIU.
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L’equip de govern te un bon projecte de poble i un gran equip de treball, seguirem
apostant pel turisme familiar, esportiu, escolar, treballarem la nostra gastronomia,
millorarem les infraestructures, les noves tecnologies, volem millorar encara més
la qualitat de vida dels ampolleros. Per això, si tots treballem per l’Ampolla anirem
en la bona direcció si només busquem els interessos personals partidistes o
polítics, no anirem pel mateix camí, sinó contrari.
Comença un nou cicle, un nou període, jo que porto l’Ampolla al cor vull continuar
sent l’alcalde de tots, l’alcalde que aquest poble es mereix. Visca l’Ampolla.
I sense més assumptes a tractar s’aixeca la sessió a les 12,30 hores. De tot el
que s’ha tractar s’aixeca la present acta que jo com a Secretària, dono fe.
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