Ajuntament del Catllar

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
RESULTANT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 22 DE MAIG DE 2011

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze del migdia del dia onze de juny
de dos mil onze, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs. Regidors electes
que tot seguit es relacionen, per tal de celebrar sessió extraordinària de
constitució del nou Ajuntament.
Hi assisteixen:
Teresa M Canela i Armengol
M Goretti Gatell i Anglès
Josep M Gavaldà i Colomina
Carles Guillén
illén i Montserrat
Montserrat Inglès i Novell
Sílvia Juanes i Ribas
Antonio López i López
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Marcelo Javier Tarantino
S’excusa per no poder assistir:
Fernando Martínez Del Campo
SECRETÀRIA:
Catalina Eva Alemany i Covas
Oberta la sessió, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. CONSTITUCIÓ
CREDENCIALS.

DE

LA

MESA

D’EDAT

I

COMPROVACIÓ

DE

La secretària de la corporació informa que en compliment del què disposa
l’article 195 de la Llei Orgànica
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, es reuneixen al Saló de plens de la Casa de la Vila els regidors
electes que més amunt es relacionen, d’acord amb les Certificacions emeses
per la Junta Electoral, a l’objecte de celebrar la sessió constitutiva
constitutiva de la nova
Corporació Municipal sorgida de les eleccions del passat 22 de maig i
consegüent elecció de l’alcalde.
Tot seguit, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat que resta formada pel
senyor Josep M. Gavaldà i Colomina, com a president, i la
la senyora M. Goretti
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Gatell i Anglès, com a vocal, regidors proclamats, respectivament, de major i
menor edat, actuant de secretària la que ho és de la Corporació.
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors/es electes, que
són trobades conformes, i considera acreditada, per tant, la personalitat dels
regidors proclamats.
El president de la Mesa informa que el regidor electe del Partit Popular, Sr.
Fernando Martínez del Campo, no ha pogut assistir en aquest plenari de
constitució i, consegüentment,
següentment, prendrà possessió del càrrec en una propera
sessió del Ple de l’ajuntament.
2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
A continuació es procedeix a la promesa o jurament del càrrec dels regidors
electes. A tal efecte, el president de la mesa dóna lectura
lectura a la fórmula legal
del jurament o promesa, en els termes següents:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament del Catllar amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya”
Seguidament, són cridats els Regidors/regidores electes, per ordre alfabètic,
perquè efectuïn la seva promesa o jurament.
Utilitzen la fórmula Prometo els regidors Srs./Sres. Teresa M. Canela i
Armengol,
l, M. Goretti Gatell i Anglès, Josep M. Gavaldà i Colomina, Carles
Guillén i Montserrat, Montserrat Inglès i Novell, Sílvia Juanes i Ribas
Antonio López i López, Joan Morlà i Mensa, Francesc Virgili i Güell i Marcelo
Javier Tarantino.
Es fa constar que elss regidors Srs. Josep M. Gavaldà i Antonio López, en el
moment de prometre el càrrec, manifesten que ho fan per imperatiu legal.
A continuació, el president de la Mesa declara legalment constituïda la nova
Corporació, amb la composició següent:

Convergència i Unió
Josep M. Gavaldà i Colomina
Carles Guillén i Montserrat
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Sílvia Juanes i Ribas
M Goretti Gatell i Anglès
Unicat
Joan Morlà i Mensa
Francesc Virgili i Güell
Teresa M Canela i Armengol
Partit dels Socialistes
Antonio López i López
Montserrat Inglès i Novell
Iniciativa per Catalunya-Verds
Catalunya
Marcelo Javier Tarantino
Tot seguit procedeix a lliurar la insígnia d’or de l’ajuntament a les regidores
electes que accedeixen per primer cop al càrrec, Sres. Teresa M. Canela,
Montserrat Inglèss i Silvia Juanes.
3. ELECCIÓ DE L’IL·LM. SR. ALCALDE DE LA CORPORACIÓ.
Constituïda la nova Corporació, la secretària informa que es procedeix a
l’elecció de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’art. 196 de la Llei Orgànica
del Règim Electoral General, i pregunta quins regidors dels que encapçalaven
les respectives llistes electorals presenten la seva candidatura a alcalde,
presentant-se
se els següents:
El Sr. Josep M. Gavaldà i Colomina, com a cap de llista de CiU.
El Sr. Joan
an Morlà i Mensa, com a cap de llista d’UNICAT.
El Sr. Marcelo Javier Tarantino, com a cap de llista de ICV-EUIA
EUIA-E.
Seguidament, es procedeix a la votació, per ordre alfabètic dels regidors/es,
amb el següent resultat:
Josep Maria Gavaldà i Colomina
Joan Morlà i Mensa
Marcelo Javier Tarantino

6 vots
3 vots
1 vot

El vocal de la Mesa manifesta que, en conseqüència, d’acord amb el que
determina l’article 196.b de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
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general, i en haver obtingut la majoria absoluta,
absoluta, el candidat senyor Josep
Maria Gavaldà i Colomina, queda proclamat com Alcalde de l’ajuntament del
Catllar.
Seguidament, el Sr. Josep M. Gavaldà pren possessió de l’alcaldia prèvia
promesa del càrrec en els termes següents:
Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament del Catllar amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
La vocal de la Mesa d’edat fa lliurament del bastó de comandament, com a
símbol de l’autoritat municipal, a l’alcalde, després de la qual cosa es dissol la
Mesa d’Edat i l’alcalde passa a presidir la sessió.
El Sr. alcalde pregunta als diferents grups i per ordre de menor a major si
volen intervenir per explicar el sentit del seu vot.
Intervé el Sr. Marcelo Javier Tarantino i diu:
D’acord amb el treball realitzat durant tot aquest temps pel nostre grup el vot
és de respecte a aquesta trajectòria, a la tasca desenvolupada.
També voldria agrair el treball dels membres de la llista electoral que vàrem
concórrer a les darreres eleccions i fer extensiu el nostre agraïment als
votants que han confiat amb nosaltres.
nosaltres
Intervé el Sr. Antonio López i López i diu:
Amics i amigues,
El Grup del PSC ens vam presentar a les eleccions municipals amb vocació
de servei i de govern. Posteriorment i ja amb els resultats a la mà, continuem
amb les mateixes intencions; i amb aquesta base hem ajudat a constituir una
majoria de govern amb estabilitat, voluntat d’acord i un Ajuntament que pensi,
deixant interessos partidistes a banda, en millorar la qualitat de vida dels veïns
i veïnes del Catllar. Hem entès el missatge. En assumir avui aquesta
responsabilitat política no puc prometre
prometre més que treball i dedicació per
superar, tots junts, els esculls que ens amenacen aquests propers quatre
anys. Unes dificultats que es resumeixen en una sola paraula: crisi econòmica
i recursos econòmics municipals disminuïts, i a la baixa.
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Una situació
ació excepcional requereix mesures excepcionals. Per això reitero
l’oferta de mà estesa als grups de l’oposició. Davant de la situació estructural
que estem patint cap opinió ni cap proposta en positiu serà menystinguda. Us
encoratjo a tots a sumar esforços
esforços per aconseguir aquest poble millor, que és
l’objectiu que ens ha guiat a arribar a aquesta sala de plens.
Crec que avui podem presentar a la nostra ciutadania un programa de Govern
ambiciós i perfectament realitzable. Un programa que parteix d’un punt de
sortida sòlid, amb un equip de Govern amb experiència i conscient de les
dificultats que haurem de superar. Un programa que, com no podia ser d’una
altra manera, es centrarà en donar servei en tot allò relacionat amb les
polítiques socials que han de millorar
millorar la qualitat de vida diària dels nostres
veïns.
Per acabar deixeu-me
me reiterar el meu compromís amb el Catllar, el nostre
poble. Jo no entenc la política com un joc de cadires o de nomenaments per a
uns quants càrrecs, sinó com un compromís de servei als meus conciutadans
i a això em dedicaré els propers quatre anys aquí a l’Ajuntament. Un
compromís que hem d’assumir tots, cadascú en els seus àmbits de vida, per
aconseguir aquest objectiu de fer del Catllar un referent pel que fa als
paràmetres de qualitat de vida dels seus habitants. Si tots ens hi sumem, el
Catllar, com a poble, sortirà guanyant. Tots junts, n’estic convençut, farem un
poble millor...
Intervé el Sr. Joan Morlà i Mensa i diu:
Del resultat de les eleccions municipals, el pacte CIU-PSC,
PSC, a criteri d’UNICAT,
ha estat fruit d’ambicions personals i partidistes, que se’ns fa difícil d’entendre.
D’ambdues coses en volem defugir.
El nombre de vots de les forces que es presentaven demanant el canvi davant
dels electors, va superar amb escreix al continuisme.
El pacte ha segat de ple les expectatives i la gran il·lusió de renovació.
Des d’UNICAT seguirem treballant en aquesta línia.
Estem molt decebuts perquè en aquesta legislatura no podrem engegar el
projecte que tanta il·lusió va aixecar,
aixecar, doncs així ens ho va manifestar molta
gent, alhora estem molt satisfets pel suport rebut en els dies posteriors al
conegut pacte CIU-PSC,
PSC, si bé pensàvem que nosaltres hauríem d’aixecar
l’ànim dels que ens han donat suport, gairebé ha estat al reves,
reves tan sols
podem dir moltes gràcies.
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Units segueix creixen fins i tot en l’adversitat, ens revifem amb les paraules
que ha escrit un catllarenc com nosaltres:
En política i a nivell personal, a la curta o a la llarga triomfa la consistència i el
saber mantenir
ntenir uns referents. Vosaltres teniu aquestes virtuts, només caldrà
mantenir-les i donar-les
les a conèixer.
Doncs si, no ens costa gaire mantenir uns referents, és el que ha fet gran en
tan poc temps Units.
Lluitarem perquè UNICAT sigui la força més votada en les properes eleccions
municipals, sabem com fer-ho
fer
i ho farem.
Ho farem amb voluntat, responsabilitat, treball i molta il·lusió, hem de ser la
veu de totes aquelles persones que volen un aire nou, que no volen tàctiques
de partits que gairebé no coneixen
coneixen la realitat del nostre poble, ni ens poden
interessos personals.
La nostra inversió en el futur comença ara, des de la responsabilitat de
l’encàrrec rebut dels nostres electors.
Som un grup que creix dia a dia, som Units pel Catllar
Visca Units i visca el Catllar.
Finalment, pren la paraula el Sr. Alcalde i diu:
Bon dia a tots i a totes,
Sres. Regidores i Srs. Regidors, familiars, amics i amigues que avui ens
acompanyeu en aquest plenari de constitució del nou ajuntament. En nom del
grup de CiU i alhora com a alcalde que acabo de ser elegit, gràcies per estar
aquí i voler compartir amb nosaltres aquest acte solemne.
En primer lloc, vull felicitar a tots els regidors i regidores, els que ja ho éreu i
heu vist renovada la confiança per part dels
dels convilatans i aquells que avui ho
sou per primera vegada. Moltes felicitats a tots, desitjo que aquesta etapa que
avui iniciem sigui una experiència personal enriquidora per a cadascun de tots
nosaltres, sempre amb la voluntat de treballar tots plegats amb el màxim
esforç i encert al servei dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble.
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Permeteu-me,
me, en segon lloc, que en nom del meu grup polític i en el meu
propi expressi el nostre agraïment als convilatans que, una vegada més, ens
han atorgat la seva confiança i hàgim estat de nou la formació clarament més
votada el passat 22 de maig, després de 28 anys a l’alcaldia.
És evident que la concurrència de 7 candidatures en aquestes eleccions, amb
la fragmentació del vot que això comporta, feia molt difícil l’assoliment
l
d’una
majoria, i consegüentment calia la concurrència de més d’un grup polític per
assolir aquesta majoria, i donar estabilitat així al govern municipal durant els
propers quatre anys.
Amb aquesta voluntat, doncs, els grups municipals de CiU,
CiU amb el 34,37%
dels vots, i del PSC, amb el 17,79%, és a dir amb més del 52% dels vots, hem
sumat els nostres esforços i hem establert un pacte de govern per aquesta
legislatura, durant la qual qui us parla ostentarà l’alcaldia els primers tres anys
i el Sr. Antonio López, cap de llista del PSC, ho farà el darrer any de
legislatura.
En aquest sentit, he de dir que no deixa de ser curiós l’anàlisi que fa algun
grup polític dels resultats de les passades eleccions i el que segons ells hauria
de ser el govern
n municipal entre aquest grup i la resta de grups llevat de CiU,
interpretant que això seria el que la gent del poble vol. Evidentment, després
d’aquest erroni anàlisi, la realitat els és del tot decebedora.
La gent ha votat el que ha votat i els resultats
resultats són els què són; en cap cas,
però, la suma de diversos perdedors no fa un guanyador. Així, doncs, si el
pacte que es pretenia per part del grups a l’oposició era possible, a més de
legal i legítim, naturalment també ho és el que finalment hem subscrit CiU i
PSC, tenint en compte, com ja he dit, que el Grup que jo encapçalo ha estat la
llista més votada, i conjuntament amb el PSC representa la majoria absoluta
en vots i en regidors.
Així, doncs, vull expressar el meu reconeixement a les regidores i regidors
regi
del
meu Grup de Convergència i Unió, i del Partit dels Socialistes per haver-me
haver
atorgat la confiança i l’honor d’elegir-me
d’elegir me novament alcalde per a aquests
primers tres anys del que serà la meva darrera legislatura.
Amb la constitució avui de la nova corporació comencem un nou mandat i en
tanquem un altre. Tanquem un mandat de quatre anys durant el qual s’ha
treball fort i s’han tirat endavant molts projectes que han suposat un salt
qualitatiu important pel nostre municipi.
mun
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A partir d’avui l’equip de govern que constituirem ens posarem a treballar
posant en comú l’experiència, els coneixements i, sobretot, la il·lusió per
liderar i impulsar un projecte col·lectiu compartit.
Buscarem el màxim consens possible entre les diverses formacions polítiques
aquí representades, pel que fa a temes importants del nostre poble, sense
que això suposi renunciar als compromisos que hem contret amb el nostres
convilatans. Aquest és el nostre compromís i el criteri amb el que treballarem.
trebal
Com tots coneixeu, ens trobem immersos en una situació econòmica general
molt complicada i difícil, que afecta molt i molt les hisendes municipals, amb
una importantíssima disminució dels recursos disponibles, la qual cosa, sens
dubte, condicionarà enormement la capacitat de gestió municipal dels
ajuntaments durant els propers anys, de fet ja els està afectant.
La prudència i el rigor que fins avui hem vingut aplicant en la gestió
econòmica al nostre ajuntament ens ajudarà a afrontar amb més garanties
garan
d’èxit aquesta nova etapa. Però hem de saber tots plegats que serà molt difícil
emprendre nous grans projectes i, sense renunciar a res, cal dir clarament
que seran anys de consolidació i de millora d’allò que ja tenim, més que no
pas de noves grans inversions.
nversions.
Amb el treball i la complicitat de tots estem segurs de que al llarg d’aquests
propers quatre anys, malgrat els envits de la crisi econòmica que estem patint,
el nostre municipi donarà un nou salt qualitatiu endavant, aconseguint noves
cotes de
e progrés i benestar, i per tant podem mirar el nostre futur amb
optimisme i confiança.
Moltes gràcies.
4. DONAR COMPTE PER PART DE LA SECRETÀRIASECRETÀRIA-INTERVENTORA,
DELS COMPTES DE LA CORPORACIÓ I DE L’INVENTARI MUNICIPAL DE
BÉNS DE LA CORPORACIÓ.
Prèvia lectura
tura d’aquest punt de l’ordre del dia, la secretària-interventora
secretària
de
l’ajuntament, de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 36.2 del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic
jurídic de les entitats locals, posa a
disposició dels Srs./Sres. regidors/es l’estat de tresoreria, al qual acompanyen
els certificats dels extractes bancaris, l’estat de conciliació de saldos, el balanç
de situació, etc. i l’inventari de béns de la corporació, fent avinent que la
documentació referida es troba a disposició dels Srs./Sres. regidors/es a la
secretaria de l’ajuntament per a la seva consulta.
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I, essent les dotze i divuit minuts del migdia, i no havent-hi
havent hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca
aixeca la sessió, de la qual, jo, la secretària, estenc la
present acta.
Vist i Plau
L’Alcalde

La Secretària

