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ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT DE L'AMPOLLA
REALITZADA EL DIA QUINZE DE JUNY DE 2019.

Acta núm. 7/2019

A la Vila de l’Ampolla, el dia quinze de juny de dos mil dinou, essent les 12 hores, al Saló de
Sessions de la Casa Consistorial, les persones que al marge s’expressen, assistides per mi,
el sota-signant, Secretari del SAM de la Diputació de Tarragona, en funcions a l’Ajuntament
de l’Ampolla, es reuneixen a l’objecte de celebrar la sessió constitutiva del nou Ajuntament
de L'Ampolla.

HI ASSISTEIXEN:
Sr. Francesc Arasa Pascual
Sr. José Luís Pitarque Balagué
Sra. Geno Cabrera Gonzàlez
Sr. Lluís Cabrera Roch
Sra. Meritxell Faiges Albiol
Sr. Àlvar Casanova Curto
Sr. Rafel Tomàs Royo
Sr. Antonio Galve Segarra
Sra. Paula Ramírez Serra
Sr. Francisco Ramírez Rodríguez
Sr. Sebastián Francisco Castañeda Ramos

SECRETARI INTERVENTOR:
Sr. Jordi Monrós Garate

Ordre del dia:

1.- Constitució de la Mesa d'edat.
2.- Comprovació de les credencials.
3.- Jurament o promesa del càrrec de regidor.
4.- Declaració de constitució de la Corporació.
5.- Elecció de l'Alcalde/essa.
6.- Jurament o promesa del càrrec d'Alcalde/essa i presa de possessió.
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Inicia la sessió de constitució el Sr. secretari de l'Ajuntament, saluda i explica que l'objecte
de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquest municipi, a la
vista dels resultats que es van produir a les eleccions del passat dia 26 de maig de 2019.
D'acord amb la legislació del règim electoral, les Corporacions municipals es constitueixen
en sessió pública el vintè dia posterior al de celebració de les eleccions.
El procediment de constitució de l'ajuntament, de conformitat amb la legislació electoral
vigent, implica la realització de les següents operacions:
En primer lloc cal fer la constitució de la Mesa d'edat, formada pels regidors electes de
major i menor edat, la funció de la qual, és presidir la sessió i fer l'acreditació dels electes,
mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona.
Feta l'acreditació, la Mesa declararà constituïda la Corporació, si concorre la majoria
absoluta dels electes, i es procedirà al jurament o promesa del càrrec de regidor.
Posteriorment, com a darrer punt de l'ordre del dia de la sessió, es procedirà a l'elecció de
l'alcalde/essa.
Així mateix, el secretari llegeix l’article 36 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 Decret, que diu:
“Els Secretaris i interventors adoptaran les mesures necessàries perquè 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, el secretari interventor fa constar que a l’expedient de
constitució del nou Ajuntament de l’Ampolla, s'ha incorporat la corresponent acta d’arqueig,
així com la documentació relativa a l’inventari del patrimoni municipal.

1.- CONSTITUCIÓ DE LA MESA D'EDAT.

Tot seguit es procedeix a formar la Mesa d'edat. Per això el Sr. secretari convida que pugin
a l'estrada la Sra. Paula Ramírez Serra i el Sr. Francesc Arasa Pascual i assumeix la
Presidència l’electe de més edat.
El Sr. Francesc Arasa, saluda i diu que es declara oberta la sessió per a la constitució de
l'Ajuntament de L'Ampolla i que té la paraula el Sr. Secretari per anar cridant de forma
individualitzada a cada regidor electe, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat.

2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS.

El Sr. secretari crida, un a un, a tots els electes, pel mateix ordre establert en l'acta de
proclamació expedida per la Junta Electoral de Zona.
Les persones nomenades pugen d'una en una a l'estrada i acrediten la seva personalitat
davant la Mesa d'edat, que té en el seu poder les certificacions enviades per la Junta
Electoral de Zona. Feta l'acreditació, els electes prenen seient en els llocs destinats a
aquest efecte.
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En darrer terme, i per comptes del Sr. Alfredo del Hallazgo Cabrera, presenta la credencial
de càrrec electe per la llista de "Ciutadans - Partido de la Ciudadanía", el Sr. Sebastián
Francisco Castañeda Ramos, per renúncia expressa de l'esmentat Sr. del Hallazgo.
El Sr. secretari comprova el nombre d'assistents i diu que en la sessió hi ha presents 11
electes d’un total d'11, per la qual cosa, existeix la majoria absoluta i el quòrum suficient per
a la celebració de la sessió.
El Sr. Francesc Arasa, una vegada comprovades les credencials de tots els regidors
electes, demana que si existeix algun regidor a qui afecti alguna de les causes
d'incompatibilitat o inelegibilitat previstes als articles 177 i 178 de la LOREG, ho manifesti en
aquest moment.

3.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC DE REGIDOR.

El Sr. Francesc Arasa manifesta que, atès que no hi ha cap regidor afectat per causa
d'incompatibilitat, es procedirà a la formulació del jurament o promesa d'acatament de la
Constitució, per la qual cosa, es convida a tots els regidors a posar-se drets i se sol·licita
que el Sr. secretari procedeixi a la lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint
a continuació, de forma individualitzada, els noms de tots els regidors/regidores electes, a
l'efecte que responguin: “si, ho juro , o sí, ho prometo”.
El Sr. secretari explica que llegirà un sol cop la fórmula legalment establerta per a la jura o
promesa del càrrec i que, en acabat, cridarà pel nom, un a un, a tots els electes perquè
manifestin si juren o prometen. Llegeix: “Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor
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?”.
El Sr. secretari, crida el Sr. José Luís Pitarque i li demana si jura o promet.
El Sr. José Luís Pitarque respon, "sí, prometo per imperatiu legal", i afegeix que, "per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada".
El Sr. secretari, crida la Sra. Genoveva Cabrera i li demana si jura o promet.
La Sra. Genoveva Cabrera respon, "sí, prometo per imperatiu legal", i afegeix que, "per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada".
El Sr. secretari, crida el Sr. Lluís Cabrera i Roch i li demana si jura o promet.
El Sr. Lluís Cabrera i Roch respon, "sí, prometo per imperatiu legal", i afegeix que, "per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada".
El Sr. secretari, crida la Sra. Meritxell Faiges i Albiol i li demana si jura o promet.
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La Sra. Meritxell Faiges i Albiol respon, "sí, prometo per imperatiu legal", i afegeix que, "per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada".
El Sr. secretari, crida el Sr. Àlvar Casanova i Curto i li demana si jura o promet.
El Sr. Àlvar Casanova i Curto respon, "sí prometo per imperatiu legal".
El Sr. secretari, crida el Sr. Rafel Tomàs i Royo i li demana si jura o promet.
El Sr. Rafel Tomàs i Royo respon, "sí prometo per imperatiu legal".
El Sr. secretari, crida el Sr. Antonio Galve i Segarra i li demana si jura o promet.
El Sr. Antonio Galve i Segarra respon, "sí ho prometo per imperatiu legal", i afegeix que,
"com a representant de la voluntat de la ciutadania de L'Ampolla, manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d'una Ampolla i una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada".
El Sr. secretari, crida el Sr. Francisco Ramírez i Rodríguez i li demana si jura o promet.
El Sr. Francisco Ramírez i Rodríguez respon, "sí ho prometo per imperatiu legal", i afegeix
que, "com a representant de la voluntat de la ciutadania de L'Ampolla, manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d'una Ampolla i una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada".
El Sr. secretari crida el Sr. Sebastián Francisco Castañeda Ramos i li demana si jura o
promet.
El Sr. Sebastián Francisco Castañeda Ramos respon, "si ho juro", i vol afegir que dóna les
gràcies a tot el poble perquè és conscient que representa un partit difícil i que ningú no l'ha
mirat amb males cares i que se sent orgullós de ser ampollero.
El Sr. secretari, crida la Sra. Paula Ramírez i Serra i li demana si jura o promet.
La Sra. Paula Ramírez i Serra respon, "sí ho prometo per imperatiu legal", i afegeix que,
"com a representant de la voluntat de la ciutadania de L'Ampolla, manifesto el ferm
compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la
construcció d'una Ampolla i una Catalunya políticament lliure, socialment justa,
econòmicament pròspera i territorialment equilibrada".
El Sr. secretari, crida el Sr. Francesc Arasa i Pascual i li demana si jura o promet.
El Sr. Francesc Arasa i Pascual respon, "sí, prometo per imperatiu legal", i afegeix que, "per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors
de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una
Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment
equilibrada".

4.- DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
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El Sr. Francesc Arasa manifesta que queda constituït l'Ajuntament de L'Ampolla pel fet
d’haver concorregut la majoria absoluta dels seus membres electes i haver pres possessió
del càrrec de regidor i afegeix que, a continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde/essa.
El secretari té la paraula per explicar el procediment d'elecció.

5.- ELECCIÓ DE L'ALCALDE/ESSA.

El Secretari explica el procediment d'elecció previst a l'article 196 de la LOREG i el
procediment de votació. Poden ser candidats els electes que encapçalin les corresponents
llistes. L’elecció es farà nominativament, a mà alçada, o secreta, amb urna. El sistema de
votació l'ha d'acordar el ple. Si un dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels
regidors és proclamat alcalde. Si cap dels candidats obté aquesta majoria és proclamat
alcalde el regidor que encapçali la llista que hagi obtingut el major nombre de vots populars
en les eleccions. En cas d'empat, cosa que no succeeix a L'Ampolla entre cap llista, es
resoldria per sorteig.
El Sr. Francesc Arasa demana, dels regidors que encapçalen les seves corresponents
llistes, quins presenten candidatura.
Contesten en sentit propositiu, ell mateix, el Sr. Antonio Galve i el Sr. Sebastián Franscisco
Castañeda.
El Sr. Francesc Arasa diu que queden proclamades les candidatures següents:
- Francesc Arasa Pascual, per Junts per Catalunya
- Antonio Galve Segarra, per Esquerra Republicana de Catalunya
- Sebastián Francisco Castañeda Ramos, per Ciutadans - Partido de la Ciudadanía.
Els regidors, per unanimitat, acorden que la votació es farà a mà alçada.
Seguidament, se celebra la votació.
La Sra. Paula Ramírez diu que, realitzat l'escrutini, el resultat és el següent:
Vots a favor del candidat Francesc Arasa: 7
Vots a favor del candidat Antonio Galve: 3
Vots a favor del candidat Sebastián Francisco Castañeda: 1
Abstencions: no cap.
Vots en blanc: no cap.
Vots nuls: no cap.
Per tant, queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de L'Ampolla el Sr. Francesc Arasa
Pascual de "Junts per Catalunya", per haver obtingut la majoria absoluta dels vots emesos.
Demana que es dirigeixi a la Mesa i li pregunta si accepta el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament
de L'Ampolla.
El Sr. Francesc Arasa respon que sí, que accepta.

6.- JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC D'ALCALDE i PRESA DE POSSESSIÓ.
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La Sra. Paula Ramírez, en havent acceptat el càrrec el Sr. Francesc Arasa, demana al
Secretari que procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament de la
Constitució.
El Sr. secretari pregunta al Sr. Francesc Arasa Pascual si jura o promet per la seva
consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l'Ajuntament de
L'Ampolla amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d’
Autonomia de Catalunya.
El Sr. Franscesc Arasa contesta que sí, que ho promet per imperatiu legal, moment en què,
el secretari li fa lliurament de la vara d'alcalde de L'Ampolla.
Abandona la Mesa presidencial la Sra. Paula Ramírez, que es dirigeix als lloc que té
assignat.
El Sr. alcalde agraeix als ciutadans la confiança mostrada, amb el projecte i amb l’equip de
Junts per L’Ampolla i fa el següent parlament:
"L’estima que ens heu mostrat, i la confiança dipositada en l’equip i en mi perquè continui
sent el vostre Alcalde. Dono les gràcies. El vostre recolzament és un estímul, i com no, un
cop mes, un nou repte i una responsabilitat. Assumeixo aquest nou mandat, amb la mateixa
força, ganes, energia i il·lusió que vaig assumir el 5 de maig de 1990.
I no sols jo, tot l’equip assumeix aquest nou mandat, amb responsabilitat, i amb la voluntat
de estar al servei de la gent, i no sols els que seran regidors, sinó tot l’equip de la
candidatura.
Seguire sent, repeteixo, seguiré sent com fins ara, el vostre Alcalde, l’Alcalde de tots els
ampolleros i ampolleres. Seguirà sent l’Ajuntament de tots i per tots. Per això, oferim a tots,
aquells que vulguin, a treballar colze a colze per millora el nostre poble.
No des de la mentida, ni de la critica destructiva, sinó des de la voluntat d'aportar i de
treballar per construir un poble encara millor.
Farem una gestió de mà estesa, no de confrontament, de convivència, no de provocar la
fractura social, d’unitat. No entrarem al joc de la provocació, no és el nostre estil, no és el
nostre tarannà. No volem trencar, ni perdre aquest sentiment de poble que tenim la gent de
L’Ampolla, i que tant ens ha ajudat arribar a on som ara.
Aquest sentiment de poble que vam ser capaços d’aconseguir, quan vam lluitar per la nostra
llibertat.
Els regidors de l'equip de govern i de l’oposició han de ser molt conscients del que
representen, si a un partit polític, si a unes idees, però el més important, és que representen
a un poble, i això ha d'estar per damunt de tot.
Els ciutadans han dipositat, com deia abans, la seva confiança en el nostre projecte, al
nostre programa, un programa realista però, al mateix temps, ambiciós i mirant cap al futur.
Tenim un bon projecte i un millor equip.
Preservarem la salut financera de l’Ajuntament, premissa bàsica de qualsevol bona acció de
govern. Treballarem i millorarem l’actual model turístic: treballarem perquè la nostra
gastronomia continuï tenint aquesta personalitat pròpia. I la consolidarem com a referent
gastronòmic d’aquestes terres, i més si cal. Un pas endavant, turisme esportiu i escolar.
Condicionarem i culminarem circuits d’activitats saludables, GR92, ruta de les basses,
actius per fer paquets turístics.
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Cal buscar l’encaix del nostre projecte, amb el sector privat, per tal de potenciar encara més
tots els nostres actius, per això hi haurà un nou càrrec de confiança que impulsarà aquesta
dinàmica.
Hem de seguir treballant per aquest turisme familiar, de qualitat i sostenible.
Com no, recolzarem el comerç, per fer front a les noves maneres de fer.
Infraestructures:
En aquest mandat hem dut a terme tot un seguit d’inversions com, per exemple, el pavelló i
altres.
Hem de dur a terme obres que suposen una millora en la qualitat de vida dels nostres
ciutadans.
Amb la construcció de un nou dipòsit per a l’aigua potable, accessos a l’estació del tren,
punts de recarrega per a vehicles mòbils, parc adaptat a persones amb mobilitat reduïda.
Continuarem estant al costat i al servei de les persones: donarem suport als emprenedors
locals; serem al costat de les entitats. Sempre escoltant i servint a la gent, sempre donant
suport i solucions a les petites coses.
Hem de fer que l’Ampolla sigui un poble capdavanter, punter, un referent, un poble model de
gestió i de tot allò que representa de millora pel servei a la gent, amb oportunitats per als
joves, perquè puguin tenir una sortida professional, consolidar el sector turístic i empresarial.
Hem de tenir molt clar quin poble volem i, per tant, com hem d’actuar i cap a on hem de
anar. Sempre tenint amb compte el que representa la sostenibilitat del nostre entorn. Quin
poble volem tenir i com volem que sigui en el futur.
Aquest es el nostre programa. Per fer que tot això sigui realitat teniu el meu compromís i el
de tot l’equip de govern."
Continua amb unes paraules d’agraïment dedicades a les regidores Meritxell Jardí i Andrea
Galbe i el regidor Juan Segarra i, per acabar, diu
"Us demano a tots que exerciteu el càrrec amb dignitat i responsabilitat, representem a una
institució, i a un poble. El respecte institucional és un valor, però no tothom té la capacitat de
reconéixer-ho ni d'assumir-lo. Però no ofèn qui vol, sinó qui pot. Si tots treballem per
l’Ampolla anirem amb una mateixa i bona direcció. Comença un nou cicle, un nou període a
l’Ajuntament de L’Ampolla. Comença amb una renovada confiança i una permanent
esperança amb el futur."

I, no havent-hi més assumptes a tractar, quan són les 12,28 hores, el president aixeca la
sessió, de la qual s’entén aquesta esborrany d’acta. En dono fe.
El secretari,

