SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT,
CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011
A Ivars d’Urgell, a les 12 hores del dia onze de juny de dos mil onze, es
reuneixen a la sala de sessions d'aquest Ajuntament, prèvia convocatòria, en
conformitat amb el que disposa l'article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19
de juny, del Règim Electoral General, i 37.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors i Regidores que van ser
proclamats electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels
resultats de les últimes Eleccions Locals, que a continuació es relacionen, que
constitueixen la totalitat dels Regidors i Regidores electes d'aquesta
Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de
constitució de l'Ajuntament, assistits per mi, la Secretària de la Corporació,
que dono fe de l'acte.
ASSISTENTS
REGIDORS I REGIDORES ELECTES
SR. RAMON MARIA GUIU I PUJOL
SR. FRANCESC XAVIER PEDRÓS RODÉS
SRA. MONTSERRAT COMA RIBERA
SR. JACINT PLANELL PEY
SR. ROBERT VISA SALVADÓ
SR. JORDI DURAN VILALTA
SR. JOSEP ARMENGOL CARRERA
SR. JAUME GIRIBET RAFART
SR. RUBEN SERRANO CASTELLÀ
Secretària
Sra. Teresa Morera LLovera
En primer lloc pren la paraula la Secretària per informar als presents que
l’objecte d’aquesta sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament,
d’acord amb el procediment establert per la legislació electoral, que implica la
realització de les operacions següents:
a) Constitució de la Mesa d'edat formada pels Regidors o Regidores electes de
major i menor edat presents en aquest acte.
b) Acreditació dels Regidors i Regidores electes davant la Mesa d'edat,
mitjançant la presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de
Zona.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista
d'acatament de la Constitució.
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d) Elecció de l'Alcalde del municipi.
Així mateix s’informa que en aquest acte es troba a disposició de tots els
Regidors i Regidores electes la documentació prevista a l’article 36 del Reial
Decret 2568/86 de 28 de novembre Reglament d’Organització, Funcionament
i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Seguidament, per la senyora Secretària es procedeix a cridar els Regidors i
Regidores electes de major i menor edat, amb l'objecte de constituir la Mesa
d'edat, la qual, en conformitat amb l'article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, del règim electoral general, en la seva redacció actual, estarà
constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Josep Armengol Carrera,
que actuarà com a President, pel Regidor electe de menor edat, senyor Ruben
Serrano Castellà, que passen a ocupar els llocs destinats a l’efecte, restant així
constituïda la Mesa d'edat.
Per ordre del senyor President de la Mesa d'edat, després de declarar-se oberta
la sessió, es procedeix, per part de la senyora Secretària, a la lectura del nom i
cognom de tots i cadascú dels Regidors i Regidores electes que assisteixen a la
sessió, els quals, d'un en un, es dirigeixen a la Presidència, on per part dels
membres de la Mesa d'edat es comprova la seva credencial, acreditant-se per
cada Regidor i Regidora electe la seva personalitat davant la mateixa.
Una vegada acreditada per tots els Regidores i Regidores electes la seva
personalitat, i comprovat que tots i totes han formulat les declaracions a les
quals es refereix l'article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local, en la nova redacció donada a la mateixa per les Lleis
11/1999, de 21 d’abril i 14/2000, de 29 de desembre, pel senyor President de
la Mesa d'edat se sol·licita que si existeix algun Regidor o Regidora afectat per
alguna de les causes d'incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del Règim
Electoral General i l'altra legislació concordant, ho manifesti en aquest
moment.
Pel fet de no declarar-se res sobre això per part dels Regidors i Regidores,
s'entén que no es troben afectats per cap de les causes d'incompatibilitat
sobrevingudes amb posterioritat a la seva proclamació, previstes en els articles
202 i 203, de la Llei 5/1986, de 19 de juny, en la seva redacció actual, i l'altra
legislació aplicable.
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la
Corporació, en concórrer la majoria absoluta dels/de les Regidors/Regidores
electes, en la forma següent:
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REGIDORS/REGIDORES QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU):
Sr. Ramon Maria Guiu i Pujol
Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés
Sra. Montserrat Coma Ribera
Sr. Jacint Planell Pey
Sr. Robert Visa Salvadó
Sr. Jordi Duran Vilalta
INDEPENDENTS PER IVARS D’URGELL-PROGRÉS MUNICIPAL (IIU-PM):
Sr. Josep Armengol Carrera
Sr. Jaume Giribet Rafart
INDEPENDENTS PER IVARS I VALLVERD-ACORD MUNICIPAL (IIV-AM):
Sr. Ruben Serrano Castellà
Acte seguit la secretària de la Mesa pren jurament o promesa al Sr. Josep
Armengol Carrera, i al Sr. Ruben Serrano Castella membres de la Mesa d’edat
per la qual cosa procedeix a la lectura de la fórmula establerta pel Reial
Decret 707/79 de 5 d'abril, el text literal de la qual és la següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor o regidora de l'Ajuntament d’Ivars
d’Urgell, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya?."
Sr. Josep Armengol Carrera: sí, ho prometo
Sr. Rubén Serrano Castellà, sí, ho prometo per imperatiu legal
A continuació es procedeix a nomenar cada un dels Regidors i Regidores, els
quals, d'un en un, emeten el seu jurament o promesa de respecte a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, de la manera següent:
Contestant el Sr. Ramon Maria Guiu i Pujol : sí, ho prometo per imperatiu
legal
Contestant el Sr. Francesc Xavier Pedrós Rodés: sí, ho prometo per
imperatiu legal.
Contestant la Sra. Montserrat Coma Ribera: sí, ho prometo
Contestant el Sr. Jacint Planell Pey: sí, ho prometo per imperatiu legal
Contestant el Sr. Robert Visa Salvadó: sí, ho juro
Contestant el Sr. Jordi Duran Vilalta: sí, ho juro
Contestant el Sr. Jaume Giribet Carrera: sí, ho prometo
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Seguidament el senyor President de la Mesa d’edat declara constituïda la
Corporació. Amb aquesta finalitat dóna la paraula a la senyora Secretària. qui
explica que l’elecció es realitzarà mitjançant el procediment de votació secreta,
per mitjà de paperetes que cada regidor o regidora, dipositarà en una urna
destinada per a aquesta finalitat.
Resultarà elegit Alcalde de conformitat amb allò disposat per l'article 196 de la
Llei Orgànica 5/1986, de 19 de juny, del Règim Electoral General, el candidat
o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en el seu
defecte, el candidat o candidata de la llista que hagi obtingut més vots en les
Eleccions.
Poden ser candidats:
. Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, per Convergència i Unió
. Sr. Josep Armengol Carrera, per Independents d’Ivars d’Urgell-Progrés
municipal
. Sr. Ruben Serrano Castellà, per Independents d’Ivars i Vallverd-Acord
municipal
Després d'això, el President de la Mesa d'edat pregunta als regidors que
encapçalen les llistes si presenten candidatura, resultant que renuncien a la
presentació el Sr. Josep Armengol Carrera i el Sr. Ruben Serrano Castellà,
quedant com a únic candidat el Sr. Ramon Maria Guiu Pujol, per
Convergència i Unió.
Seguidament es procedeix a realitzar la votació i pels Regidors i Regidora
electes es diposita el seu vot a l’urna destinada a l’efecte. Una vegada
efectuada la votació es procedeix a realitzar l’escrutini, el resultat del qual és
el següent:
CANDIDATS
- RAMON MARIA GUIU I PUJOL
- Vots en blanc: 2
- Vots emesos:
9

VOTS OBTINGUTS
7

Realitzat l'escrutini, i havent obtingut el regidor senyor RAMON MARIA GUIU I
PUJOL la majoria absoluta de vots en la primera votació, és proclamat Alcalde
per la Mesa d'edat, el President de la qual li pregunta si accepta el càrrec
d'Alcalde de l'Ajuntament d’Ivars d’Urgell.
A continuació i prèvia acceptació del càrrec d'Alcalde per part del senyor
Ramon Maria Guiu i Pujol el senyor President de la mesa sol·licita que per part
de la senyora Secretària es procedeixi a la lectura de la fórmula d'acatament a
la Constitució legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
"Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'Alcalde de l'Ajuntament d’ Ivars d’Urgell, amb
lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya?."
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Contestant el Senyor Ramon Maria Guiu i Pujol: Sí, ho prometo per imperatiu
legal.
A continuació el Sr. Josep Armengol Carrera es dirigeix als assistents amb
aquestes paraules:
“Como decíamos ayer...”, tal com va dir Fray Lluis de León al retornar a les
aules de la Universitat de Salamanca, per a ell va significar un retorn, per a mi
l’acte d’avui significa deixar enrere uns anys passats.
Després d'això el senyor President de la Mesa d'edat, convida el senyor Alcalde
a ocupar la Presidència, lliurant-li el bastó de comandament del municipi, en
aquest moment queda dissolta la Mesa d’Edat i s’incorporen els Regidors als
seus respectius escons.
Acte seguit pren la paraula el senyor Alcalde Ramon Maria Guiu i Pujol, que és
dirigeix als regidors i al públic assistents a la sessió amb les paraules
següents:
“Benvolguts companya i companys regidors, ciutadans, amigues i amics, avui
assumeixo, de nou, la responsabilitat de ser l’alcalde de tot els ivarsencs i
vallverdins.
En primer lloc, permeteu-me que doni l’enhorabona a tots els que heu estat
escollits regidors i regidores de l’Ajuntament per al mandat 2011-2015, amb el
desig que tots puguem complir amb la responsabilitat que ens han atorgat els
votants a les eleccions del passat 22 de maig i amb l’obligació de treballar per
al bé del municipi i de la seva gent.
Voldria donar les gràcies a tots els votants que heu tornat a confiar en
nosaltres per donar continuïtat al nostre projecte municipal.
També vull expressar públicament el meu agraïment als companys del partit i
del grup municipal que van creure en la meva persona per encapçalar aquest
projecte i, molt especialment, al suport de la meva família per permetre’m
continuar el meu treball al capdavant de l’Ajuntament, ja que són ells,
principalment la meva dona, els que més directament pateixen els problemes,
les dificultats, els maldecaps que sovint comporta.
Voldria trencar una llança al voltant de la política i de les persones que estem
al servei de la ciutadania. Hi ha un cert distanciament que s’ha vist reflectit a
les urnes: vots en blanc, nuls i un petit augment de l’abstenció. No entraré a
analitzar els motius, perquè són molts i complexos, però si que voldria
reclamar un esforç per part de tots, de nosaltres els polítics, però també
d’altres: mitjans de comunicació, líders d’opinió i representants d’entitats, etc.,
per tal que s’entengui la política des d’una visió diferent de l’actual. Cal que
entre tots, recuperem l’esperit i posem en pràctica allò que les definicions
clàssiques ens diuen de la política: “Que és aquella pràctica que s’ocupa de
gestionar i de resoldre els conflictes col·lectius” o “Que és la ciència social i
pràctica que té com a objectiu la recerca del bé comú dels integrants d’una
comunitat”. Cal que el polític, la persona pública dedicada a gestionar el seu
ajuntament o comunitat, es recuperi del descrèdit. Pot ser ha arribat l’hora de
canviar el model electoral i representatiu actual, llistes obertes, per exemple,
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per què els ciutadans han de poder i voler participar en un procés en el que es
decideixen aspectes que els afecten directament.
No puc prometre que no cometrem cap error, perquè la gestió d’un ajuntament
és complexa. Però si ens podem comprometre a exercir la nostra
responsabilitat amb un únic objectiu: la defensa de l’ interès general per
damunt de qualsevol interès particular.
Tenim un programa de govern adient a l’actual situació econòmica, un bon
equip de persones per tirar-lo endavant, gent preparada i formada que afronta
amb il·lusió el gran repte que suposa, i tenim un govern estable, que permetrà
treballar amb tranquil·litat i confiança.
El meu agraïment personal i el de tota la ciutadania als companys que heu
estat a l’Ajuntament durant el passat mandat i que no continueu, per la tasca
realitzada. I als qui repetiu en les vostres responsabilitats de govern i als nous
regidors que us incorporeu per primer cop demanar-vos que prioritzeu el
sentit de servei a la ciutadania per damunt d’altres qüestions.
Els passat mandat hem posat els fonaments i hem començat a desenvolupar
un projecte municipal, en el present mandat donarem continuïtat al nostre
projecte, amb els recursos de que puguem disposar, recursos que són de tots,
i que s’han de gestionar de manera racional, sistematitzada i efectiva, perquè
sabem que seran molt escassos i la qüestió econòmica esdevindrà fonamental.
Aquest és el nostre projecte de govern, però ens agradaria que fos compartit
per l’oposició. L’oposició és necessària i imprescindible en qualsevol estructura
democràtica, fiscalitzant el treball de l’equip de govern. Deia Disraeli, el gran
polític anglès: “Mai un govern pot estar segur molt de temps sense una
formidable oposició”. I en aquest sentit, manifesto la voluntat d’oficialitzar la
Junta de portaveus i les reunions periòdiques per tal d’afrontar directament
els grans temes que afectaran al municipi en el present mandat.
Per acabar, també voldria dir-vos dues coses: primer fer una crida a tots els
ivarsencs i vallverdins que us uniu a aquest apassionant treball pel municipi.
Que participeu, que proposeu, que exigiu i, sobretot, que us il·lusioneu amb el
municipi d’Ivars d’Urgell; i segon, comunicar de manera oficial i pública que
aquesta serà la meva darrera legislatura a l’Ajuntament. El pas dels anys és
inexorable i ha arribat el moment de donar pas a noves generacions.
Com deia el poeta Miquel Martí i Pol:
“El poble és el meu esforç i el vostre esforç,
És la meva veu i la vostra veu. (...)
El poble és el conjunt del nostre esforç i de la nostra veu”.
Moltes gràcies a tots per la vostra presència en aquest acte, molt bon dia i
molt bona Festa Major.
Visca Ivars d’Urgell i visca Catalunya!
A continuació pren la paraula el senyor Ruben Serrano Castellà, qui, desprès
d’agrair l’entrega de la insígnia com a regidor de l’ajuntament d’Ivars, s’adreça
als assistents amb les següents paraules:
«En primer lloc, deixeu-me donar les gràcies.
Gràcies a totes aquelles persones que el passat dia 22 de maig ens van donar
la confiança i que gràcies a ells avui podem estar aquí representant el
municipi.
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Gràcies als regidors que no repeteixen en aquesta legislatura per la feina feta
aquests últims quatre anys.
En segon lloc, explicar-vos breument el meu vot.
El meu vot ha esta en blanc, perquè la majoria de veïns i veïnes del municipi
es van decantar per una opció i jo respecto aquesta decisió. Però aprofitant
aquesta breu explicació vull demanar-li al nou Alcalde, que no tanqui les
portes de l’Ajuntament, tot el contrari, que les obri al poble i a la participació
de tots, perquè finalment estem a la Casa de la Vila, la casa de tots i totes.
I finalment desitjar-vos una bona festa major a tots. Gràcies.»
Per últim és el senyor Josep Armengol Carrera qui es dirigeix als assistents
amb el següent discurs:
“El nostre grup tenia la voluntat de donar suport al grup majoritari (CiU), no
obstant no ha estat possible arribar a un acord de governabilitat amb la
participació de tots els representants en el Ple.
La nostra prioritat era fer un govern de coalició, en cas de que cap partit no
hagués obtingut la majoria absoluta; havent obtingut CiU la majoria absoluta
la nostra proposta era participar en els òrgans de govern (junta de govern
local) de l’Ajuntament, amb veu però sense vot, als efectes de poder donar la
nostra opinió en els assumptes del govern municipal. No ha estat possible,
crec que és un error, no obstant aquest circumstància no implica que no
col·laborem amb el govern.
La nostra oposició serà de caràcter constructiu, presentarem moltes iniciatives
i serà lleial, no ens oposarem per sistema a les propostes de l’equip de govern.
Finalment vull felicitar al senyor alcalde, desitjant-li anys d’èxit al capdavant
de l’ajuntament.
Efectuades les anteriors intervencions el senyor Alcalde aixeca la sessió a les
12.45 hores, de la qual s’estén la present acta, que jo, la secretària, certifico.
L’ALCALDE

LA SECRETÀRIA
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