ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
PER A CONSTITUIR LA CORPORACIÓ I ELEGIR L’ALCALDE/ESSA
Identificació de la sessió:
Núm. 6/2015
Caràcter : Extraordinària
Data: 13 de juny de 2015
Horari: De les 12 hores a les 12.30 hores
Lloc: Centre Cultural i Recreatiu “la Sala”
Al Centre Cultural i Recreatiu “La Sala” de la Casa Consistorial d’Ivars
d’Urgell, a les 12 del migdia del dia 13 de juny de 2015, es reuneixen els
senyors i senyores següents que han estat proclamats regidors i regidores
electes, com a conseqüència de les eleccions locals convocades mitjançant
Reial Decret 233/2015, de 30 de març, que van tenir lloc el proppassat dia 24
de maig de 2015.
Hi assisteixen els regidors electes que es relacionen seguint l’ordre de l’acta de
proclamació entregada per la Junta Electoral de Zona:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sr. Francesc Gassó Minguet
Sr. Ruben Serrano Castellà
Sra. Shauna Bawn
Sr. Bernat Ramon Pedrós
Sra. Montserrat Coma Ribera
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés
Sr. Jacint Planell Pey
Sr. Jordi Pifarré Saavedra
Sr. Jordi Duran Vilalta

Secretària: Teresa Morera Llovera
ORDRE DEL DIA
CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I ELECCIÓ D’ALCALDE
La secretària dóna la benvinguda als assistents i informa que l’objecte d’aquesta
sessió és el de constituir el nou Ajuntament d’Ivars d’Urgell, a la vista dels
resultats que es van produir a les Eleccions Locals celebrades el passat dia 24 de
maig de 2015.
El desenvolupament de la sessió serà el següent:
1) Constitució de la Mesa d'edat formada pels regidors electes de major i
menor edat.
2) Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d'Edat, mitjançant la
presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI.
3) Jurament o promesa del càrrec de regidor.
4) Elecció de l'alcalde/essa.
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat
d’acord amb el que disposen els art. 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
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jurídic de les entitats locals, i 195 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general. La mesa queda integrada per la regidora de més
edat, Sra. Montserrat Coma Ribera, que actuarà com a presidenta, i el
regidor de menor edat, Sr. Bernat Ramon Pedrós, que actuarà com a vocal.
Com a secretària hi actuarà la de la corporació, Sra. Teresa Morera Llovera.
Així mateix s’informa que es troba a disposició de tots els regidors la
documentació prevista en l’art. 36 del Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals (arqueig, saldos bancaris i inventari relació de béns).
2. COMPROVACIÓ DE CREDENCIALS DELS REGIDORS I REGIDORES
ELECTES
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les
regidores electes, d’acord amb les certificacions trameses per la Junta
Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb aquest fi, es procedeix per part de la
Sra. secretària a cridar-los per ordre alfabètic, per tal que ocupin el seu lloc a
la taula presidencial.
La senyora Montserrat Coma, presidenta de la Mesa, diu: “Una vegada
comprovades les credencials de tots els regidors electes, si existeix algun
regidor/a a qui afecti alguna causa sobrevinguda d'incompatibilitat de les
previstes per la Llei Orgànica de Règim Electoral General en els seus arts. 177
i 178 o una altra legislació concordant, que ho manifesti en aquest moment.
No havent-hi cap regidor/a afectat per causa d'incompatibilitat, es procedirà a
la formulació del jurament o promesa.”
3. PROMESA O JURAMENT DELS REGIDORS I REGIDORES I
DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
La secretària nomena, d’acord amb l’ordre de l’acta de proclamació, els
membres de la corporació perquè, de conformitat amb el Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.
Els regidors i les regidores, preguntats per ordre de l’acta de proclamació,
responen a la pregunta següent, la qual és formulada per una única vegada
per la secretària de l’Ajuntament:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”.
1. Sr. Francesc Gassó Minguet:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
2. Sr. Ruben Serrano Castellà:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
3. Sra. Shauna Bawn:
Sí, ho prometo
4. Sr. Bernat Ramon Pedrós:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
5. Sra. Montserrat Coma Ribera:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
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6. Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
7. Sr. Jacint Planell Pey:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
8. Sr. Jordi Pifarré Saavedra:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
9. Sr. Jordi Duran Vilalta:
Sí, ho prometo per imperatiu legal
La presidenta de la mesa, Sra. Montserrat Coma Ribera, declara constituïda la
Corporació.
4. ELECCIÓ DE L’ALCALDE O ALCALDESSA
La secretària de l’Ajuntament informa sobre el procediment a seguir per a
l’elecció d’alcalde/essa.
D’acord amb el que està previst en l’art 196 de la Llei Orgànica de Règim
Electoral General poden ser candidats a l’elecció d’alcalde els caps de les
llistes que tenen representació en la Corporació.
Per tant poden ser candidats:
Sra. Montserrat Coma Ribera, per CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Francesc Gassó Minguet, per ENDAVANT-ACORD MUNICIPAL
Resultarà escollit alcalde o alcaldessa el candidat que obtingui, en la primera
votació, la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació.
En el seu defecte, el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les
Eleccions Municipals del dia 24 de maig.
Atès que la presidenta de la Mesa d’Edat encapçala la llista de Convergència i
Unió, és el vocal de la Mesa d’Edat, Sr. Bernat Ramon Pedrós, qui pregunta als
membres de la corporació que encapçalen les corresponents llistes quins es
presenten com a candidats i candidates a l’Alcaldia.
Sra. Montserrat Coma Ribera, candidat per Convergència i Unió, respon SÍ.
Sr. Francesc Gassó Minguet, candidat per Endavant - Acord Municipal,
respon SÍ
El senyor Bernat Ramon Pedrós diu que queden proclamades les candidatures
següents:
Sra. Montserrat Coma Ribera, candidata per CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Sr. Francesc Gassó Minguet, candidat per ENDAVANT-ACORD MUNICIPAL
A continuació, s’efectua la votació per mitjà de paperetes que es dipositen a
l’urna habilitada a l’efecte, per l’ordre que consta en l’acta de proclamació,
essent els últims en dipositar el vot els dos membres de la Mesa d’Edat.
Realitzat l’escrutini, el Sr. Bernat Ramon Pedrós, vocal de la Mesa d’Edat,
dóna el següent resultat:
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Vots a favor de Montserrat Coma Ribera: cinc (5)
Vots a favor de Francesc Gassó Minguet: quatre (4)
Abstencions: zero (0)
Vots en blanc: zero (0)
Vots nuls: zero (0)
Resulta escollida alcaldessa la SRA. MONTSERRAT COMA RIBERA.
5. JURAMENT O PROMESA DE L’ALCALDESSA ELECTA I PRESA DE
POSSESSIÓ DEL SEU CÀRREC
A continuació, la secretària de l’Ajuntament llegeix a l’alcaldessa electa la
fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la
fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques.
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de regidor/a de l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?”.
L’alcaldessa respon : Sí, ho prometo
Un cop promès el càrrec, la senyora Alcaldessa, dóna la paraula al Sr.
Francesc Gassó Minguet cap de llista d’Endavant-Acord Municipal, per si es
vol adreçar als regidors i al públic assistent.
El Sr. Francesc Gassó Minguet, diu:
«PRIMER de tot volem felicitar a la senyora Montserrat Coma per haver estat
proclamada alcaldessa dels nostres pobles, Ivars d’Urgell i Vallverd, i li
desitgem una governança responsable plena d’encerts durant tota la
legislatura que ara comença.
També emplacem als nou regidors que conformem el consistori a treballar
junts en els punts on coincidim, i a treballar amb respecte i de forma
constructiva en els punts amb discrepàncies. Després de les darreres
eleccions hem pogut comprovar que la majoria del municipi ha donat suport a
un programa electoral i l’equip que l’ha de dur a terme, però a no gaires vots
hi ha el nostre grup amb un programa i un tarannà diferent. Per aquesta raó
treballarem perquè els punts on coincidim siguin els quins es desenvolupin
primer, cap dels dos grups pot oblidar que l’altre representa a una part molt
important del municipi.
Per tant, considerem que la millor forma de representar a les persones que ens
van donar la seva confiança en les passades eleccions és amb el vot que
acabem d’emetre, votant al nostre cap de llista. És cert que la senyora
Montserrat Coma, ara ja alcaldessa, ens ha ofert recuperar les reunions de
portaveus per a poder dur a terme un millor seguiment de les tasques de
l’Ajuntament, que nosaltres hem acceptat, i que ho veiem com un primer pas
positiu. Ara bé, de moment no hi ha hagut un apropament cap als
plantejaments que el nostre grup va explicar durant la campanya.
Restem a disposició de l'alcaldessa per a ajudar en la governança: proposant
formes d’estalvi; analitzant festes per a una millora contínua; trobar les
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millors formes per a gestionar espais i infraestructures; aconsellant en l’ús de
les noves tecnologies, especialment per caminar cap a la plena transparència; i
com no, treballar junts per aconseguir la màxima participació en la presa de
decisions.
Però tot i aquesta mà estesa també comunicarem a través de les xarxes o
altres mitjans aquelles accions de govern que no ens convencin, i direm com
ho haguéssim gestionat nosaltres. Pensem que la diversitat és bona, però cal
argumentar-la.
Tal i com vam explicar en campanya durant força temps hem recollit idees de
les persones dels nostres pobles, estem convençuts que els regidors de l’altra
llista també ho han fet, i justament és aquest contacte directe el que ens ha de
permetre entre tots detectar punts de millora.
Els quatre regidors d’Endavant formem un grup nou, amb ganes de treballar i
amb ganes de comunicar als nostres pobles la tasca que es porta a terme a
l’Ajuntament, apropant el seu dia a dia a les persones per així entendre millor
les decisions que es prenen.
Així doncs només falta desitjar sort a la nostra alcaldessa per aquesta
legislatura que comença.
Fins aquí he parlat com a cap de llista. Ara a títol individual vull afegir una
segona prometença per a la presa de possessió com a càrrec electe, aquest cop
seguint la fórmula redactada per l’AMI, l’Associació de Municipis per a la
Independència, de la qual com tots sabeu l’Ajuntament d’Ivars d’Urgell i
Vallverd en forma part:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la
disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà».
Finalitzada la intervenció del Sr. Francesc Gassó, la senyora alcaldessa
pregunta si hi ha algun altre regidor que vulgui intervenir.
Sr. Ruben Serrano Castellà, diu:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la
disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Sr. Bernat Ramon Pedrós, diu:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la
disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
Sr. Jacint Planell Pey, diu: “Amb la voluntat de no afectar la validesa de
l’acte de constitució de l’Ajuntament, vull manifestar que per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la disposició del
nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de Catalunya que
sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les
institucions, l’Estat català, lliure i sobirà”.
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Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés, diu:
“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a la
disposició del nou Parlament, del president i del govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixi de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes
les institucions, l’Estat català, lliure i sobirà.”
6. ACTE DE CLOENDA DE LA SESSIÓ
La senyora alcaldessa s’adreça als regidors i públic assistents a l’acte i diu:
«Bon dia a totes i a tots.
Unes breus paraules adreçades a vosaltres membres de la nova corporació i
als vilatans d’Ivars i Vallverd que ens acompanyeu.
Avui comença una nova etapa de responsabilitat per a mi com Alcaldessa de
tots vosaltres. Tinc molt clar que tant jo com el regidors del nostre grup, tenim
l’objectiu de fer el millor pel nostre poble, i ens posem ara mateix al vostre
servei, treballant i amb el compromís de tirar endavant els projectes engegats.
Vull agrair la feina feta al consistori que avui acomiadem, en especial al
Ramón Maria i al Robert, també al regidors de l’oposició,el Pepe i el Jaume;
hem tingut moments de tota mena, que tots vam saber compartir, sense
deixar de banda les nostres respectives ideologies i maneres de fer política.
No cal dir que en aquesta legislatura que ara encetem, tots hi som necessaris.
Esperem tenir una bona entesa, cadascú en les tasques que correspongui ,tal
com s’ha manifestat l’electorat. Això és el joc de la democràcia.
Vull donar-vos les gràcies per la vostra confiança vers la meva persona i el
nostre equip, i dir-vos que farem tot el que calgui per no defraudar-vos.
No voldria acabar sense agrair la paciència i l’ajuda de la meva família i amics
en aquests últims mesos, que en tot moment m’han fet costat i us asseguro
que no ha sigut fàcil. Gràcies.
Volem ser un Ajuntament d’acció, de servei, treballant per tots vosaltres amb
més ganes i desitjant el millor futur per Ivars, Vallverd i per al nostre país,
Catalunya».
Finalitzades totes les intervencions, s’aixeca la sessió a les 12.30 hores, de la
qual, com a secretari/ària, estenc aquesta acta.
Vist i plau
L’alcaldessa

La secretària

Montserrat Coma Ribera
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