ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL SETZE DE JUNY
DE DOS MIL SET DE CONSTITUCIÓ DE L´AJUNTAMENT.
A Vilademuls, a setze de juny de dos mil set, es reuneixen a la Sala de Sessions
del Consistori l'Ajuntament Ple per a celebrar sessió extraordinària constituent de
l'Ajuntament, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General i el 37.1 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, els regidors electes a les últimes eleccions locals
celebrades el passat vint-i-set de maig d'aquest any el Sra. Dolors Rovirola i
Coromí, Sr. Narcís Martí i Burch, Sra. Irene Mesas i Martínez, Sr. Josep Bosch i
Bardera, Sr. Llorenç Huguet i Gené, Sra. Dolors Pagès i Puignau, Sra. Lourdes
Guitart Romans, que constitueixen majoria absoluta dels regidors electes ja
que complint-se aquella amb quatre, n'han concorregut set a l'objecte de celebrar
la sessió pública extraordinària constituent de l'Ajuntament. Actua com a
Secretari Lluís Boet Serra.
1.- OBERTURA DE LA SESSIÓ I FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
El Secretari declarada oberta la sessió, i es procedeix a cridar els Regidors
electes de major i de menor edat dels presents, a l'objecte de formar la Mesa
d'Edat, que serà presidida pel de major edat i de la qual serà Secretari el de la
Corporació, segons estableix l'article 195.2 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General i l'article 37.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals:
Artículo Ciento noventa y cinco.
2. A tal fin, se constituye una Mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y
menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la
Corporación.
Artículo 37
2. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y
menor edad
presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la Corporación.

- Corresponent la designació:
- regidora assistent de major edat: Sra. Lourdes Guitart Romans, 01/03/1957.

- regidor assistent de menor edat: Sr. Josep Bosch Bardera, 25/12/1980.
Sr. Lluís Boet Serra, secretari habilitat de l’Ajuntament.
2.- COMPROVACIÓ DE LES CREDENCIALS I MANIFESTACIÓ DE LA NO
CONCURRÈNCIA CAUSA D'INCOMPATIBILITAT SOBREVINGUDA.
Seguidament el secretari, per ordre de la Sra. Presidenta, dóna lectura a les
disposicions aplicables a la constitució de les Corporacions locals, entre elles les
contingudes als articles 195 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General i 37
del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
Artículo Ciento noventa y cinco.
1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día
posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso
contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo
supuesto se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones.
2. A tal fin, se constituye una Mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y
menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la
Corporación.
3. La Mesa comprueba las credenciales presentadas, o acreditaciones de la
personalidad de los electos con base a las certificaciones que al Ayuntamiento hubiera
remitido la Junta Electoral de Zona.
4. Realizada la operación anterior, la Mesa declarará constituida la Corporación si
concurren la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se
celebrará sesión dos días después, quedando constituida la Corporación cualquiera
que fuere el número de concejales presentes.
Artículo 37

1. Las Corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día
posterior a la
celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso
electoral contra
la proclamación de los Concejales electos, en cuyo supuesto se constituyen el
cuadragésimo día
posterior a las elecciones.
2. A tal fin se constituye una Mesa de Edad integrada por los elegidos de mayor y
menor edad presentes en el acto, actuando como Secretario el que lo sea de la
Corporación.

Tot seguit es va donar lectura per part del Secretari dels noms i cognoms dels
Senyors Regidors electes que assisteixen a la sessió, i es procedeix pels
membres de la Mesa d'Edat, a la comprovació de les credencials lliurades per la
Junta Electoral de Zona.
A continuació, un cop trobades conformes les credencials, la Sra. Presidenta
invita als Regidors electes a que exposin en aquest acte si els afecta alguna
causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, tal
com estableixen els articles 6, 7, 177 i 178 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9
de juny, als que dóna lectura el Secretari, després de la qual cosa i obtingut com
a resultat que als reunits no els afecta cap causa d'incompatibilitat sobrevinguda.
La Sra. Lourdes Guitart no presenta la declaració d’interessos, manifesta que la
presentarà el dilluns.
Artículo Sexto.
1. Son elegibles los españoles mayores de edad, que poseyendo la cualidad de elector,
no se encuentren incursos en alguna de las siguientes causas de inelegibilidad:
A. Los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula
el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges.
B. Los Presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de
Estado, del Tribunal de Cuentas, y del Consejo a que hace referencia el artículo 131.2
de la Constitución.
C. Los Magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del
Poder Judicial, los Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y los Consejeros del
Tribunal de Cuentas.
D. El Defensor del Pueblo y sus Adjuntos.
E. El Fiscal General del Estado.
F. Los subsecretarios, secretarios generales, directores generales de los
Departamentos Ministeriales y los equiparados a ellos; en particular los directores de
los departamentos del gabinete de la presidencia de Gobierno y los directores de los
gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado.
G. Los jefes de misión acreditados, con carácter de residentes, ante un Estado
extranjero u organismo internacional.
H. Los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de activo.
I. Los militares profesionales y de complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad y Policía, en activo.
J. Los Presidentes, Vocales y Secretarios de las Juntas Electorales.
K. Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas, los Gobernadores y
Subgobernadores civiles y las autoridades similares con distinta competencia
territorial.
L. El Director General de RTVE y los directores de las sociedades de este ente público.

M. Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de las entidades estatales
autónomas con competencia en todo el territorio nacional, así como los Delegados del
Gobierno en las mismas.
N. Los Presidentes y Directores Generales de las entidades gestoras de la Seguridad
Social con competencia en todo el territorio nacional.
Ñ. El director de la oficina del Censo Electoral.
O. El Gobernador y Subgobernador del Banco de España y los Presidentes y
Directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás entidades oficiales de crédito.
P. El Presidente, los Consejeros y el Secretario General del Consejo General de
Seguridad Nuclear.
2. Son inelegibles:
Los condenados por sentencia firme, a pena privativa de libertad, en el período que
dure la pena.
Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de
terrorismo, o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la
pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo en los términos
previstos en la legislación penal.
3. Durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales
comprendidas en todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción:
Quien ejerza la función de mayor nivel de cada Ministerio en las distintas
demarcaciones territoriales de ámbito inferior al estatal.
Los Presidentes, Directores y cargos asimilados de entidades Autónomas de
competencia territorial limitada, así como los Delegados del Gobierno en las mismas.
Los delegados territoriales de RTVE y los directores de las entidades de radiotelevisión
dependientes de las Comunidades Autónomas.
Los Presidentes y Directores de los órganos periféricos de las entidades gestoras de la
Seguridad Social.
Los secretarios generales de las delegaciones del Gobierno y de los Gobiernos civiles.
Los delegados provinciales de la oficina del Censo Electoral.
Artículo Séptimo.
1. La calificación de inelegible procederá respecto de quienes incurran en alguna de
las causas mencionadas en el artículo anterior, el mismo día de la presentación de su
candidatura, o en cualquier momento posterior hasta la celebración de las elecciones.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo primero del artículo anterior, los que aspiren
a ser proclamados candidatos y no figuren incluidos en las listas del Censo Electoral,
podrán serlo, siempre que con la solicitud acrediten de modo fehaciente que reúnen
todas las condiciones exigidas para ello.
3. Los Magistrados, Jueces y Fiscales, así como los militares profesionales y de
complemento y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policías, en activo,
que deseen presentarse a las elecciones, deberán solicitar el pase a la situación
administrativa que corresponda.

4. Los Magistrados, Jueces y Fiscales, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y Policías en activo tendrán derecho, en todo caso, a reserva de puesto o
plaza y de destino, en las condiciones que determinen las normas específicas de
aplicación. De ser elegidos, la situación administrativa que les corresponda podrá
mantenerse, a voluntad de los interesados, una vez terminado su mandato, hasta la
Constitución de la nueva asamblea parlamentaria o corporación local.
Artículo Ciento setenta y siete.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo II del Título I de esta Ley, son elegibles
en las elecciones municipales todas las personas residentes en España que, sin haber
adquirido la nacionalidad española:
a) Tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea según lo previsto en el
párrafo 2 del apartado 1 del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad
Europea, o bien, sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el
derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales en los términos de un
Tratado.
b) Reúnan los requisitos para ser elegibles exigidos en esta Ley para los españoles.
c) No hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su Estado de origen.
2. Son inelegibles para el cargo de Alcalde o Concejal quienes incurran en alguno de
los supuestos previstos en el artículo 6 de esta Ley y, además, los deudores directos o
subsidiarios de la correspondiente Corporación Local contra quienes se hubiera
expedido mandamiento de apremio por resolución judicial.
CAPÍTULO III.
CAUSAS DE INCOMPATIBILIDAD.
Artículo Ciento setenta y ocho.
1. Las causas de inelegibilidad a que se refiere el artículo anterior, lo son también
incompatibilidad con la condición de concejal.
2. Son también incompatibles:
a) Los abogados y procuradores que dirijan o representantes a partes
procedimientos judiciales o administrativos contra la Corporación, con excepción
las acciones a que se refiere el artículo 63.1 b) de la Ley Reguladora de las Bases
Régimen Local.

de

en
de
de

b) Los directores de servicios, funcionarios o restante personal activo del respectivo Ayuntamiento y de
las entidades y establecimientos dependientes de él.

c) Los directores generales o asimilados de las cajas de ahorro provinciales y locales
que actúen en el término municipal.
d) Los contratistas o subcontratistas de contratos, cuya financiación total o parcial
corra a cargo de la Corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes.

3. Cuando se produzca una situación de incompatibilidad los afectados deberán optar
entre la renuncia a la condición de concejal o el abandono de la situación que, de
acuerdo con lo establecido en el apartado anterior, de origen a la referida
incompatibilidad.
4. Cuando la causa de incompatibilidad sea la contenida en el punto b), del apartado 2,
el funcionario o empleado que optare por el cargo de concejal pasará a la situación de
servicios especiales o subsidiariamente a la prevista en sus respectivos convenios que
en todo caso ha de suponer reserva de su puesto de trabajo.
5. Los ciudadanos que sean elegibles, de acuerdo con el artículo 177, apartado 1, de
esta Ley, estarán sujetos a las causas de incompatibilidades a que se refiere el presente
artículo.

Per prendre possessió dels seus càrrecs, els Srs. Regidors, essent necessari
donar compliment el Reial Decret 707/79 de 5 d’abril, en relació amb l’article
108.8 LOREG, es procedeix a prendre jurament/promesa de complir les
obligacions del càrrec, davant tots els presents, i per ordre en que figuri a les
Certificacions de la Junta Electoral de Zona.
Artículo Ciento ocho.
8. En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos,
los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución, así como
cumplimentar los demás requisitos previstos en las Leyes o reglamentos respectivos.
3.- PRESA DE JURAMENT O PROMESA DEL CÀRREC.
El Secretari pren jurament a la Presidenta de la Mesa, fent-li la següent pregunta:
JUREU O PROMETEU PER LA SEVA CONCIENCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR DE DE
L’AJUNTAMENT DE 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.
Contestant: Si, ho prometo.
La Presidenta de la Mesa, fa la pregunta als regidors electes:
Sra. Dolors Rovirola i Coromí, per CiU.
Sr. Narcís Martí i Burch, per CiU.
Sra. Irene Mesas i Martínez, per CiU.
Sr. Josep Bosch i Bardera, per CiU.

Sr. Llorenç Huguet i Gené, per ALPV.
Sra. Dolors Pagès i Puignau, per ALPV.
Contestant
Sra. Dolors Rovirola i Coromí: Si, ho prometo per imperatiu legal.
Sr. Narcís Martí i Burch: Si, ho prometo per imperatiu legal.
Sra. Irene Mesas i Martínez: Si, ho prometo per imperatiu legal.
Sr. Josep Bosch i Bardera: Si, ho prometo per imperatiu legal.
Sr. Llorenç Huguet i Gené: Si, ho prometo per imperatiu legal.
Sra. Dolors Pagès i Puignau: Si, ho prometo per imperatiu legal.
4.- CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació,
en concórrer la majoria absoluta dels Regidors electes, en la forma següent:
Sra. Dolors Rovirola i Coromí, per CiU.
Sr. Narcís Martí i Burch, per CiU.
Sra. Irene Mesas i Martínez, per CiU.
Sr. Josep Bosch i Bardera, per CiU.
Sr. Llorenç Huguet i Gené, per ALPV.
Sra. Dolors Pagès i Puignau, per ALPV.
Sra. Lourdes Guitart Romans, per IPV-ESQUERRA-AM.
5.- ELECCIÓ D'ALCALDE/SSA-PRESIDENT/A DE LA CORPORACIÓ.
Immediatament després de la constitució de la Corporació el secretari, per ordre
de la Sra. Presidenta, dóna lectura a l'article 196 de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General, que estableix el procediment per a l'elecció d'Alcalde.
Artículo Ciento noventa y seis.
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de
Alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas.
Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales es
proclamado electo.
Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el concejal que
encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el
correspondiente municipio. En caso de empate se resolverá por sorteo.

En los municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a
Alcalde todos los concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta
de los votos de los concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha
mayoría, será proclamado alcalde el concejal que hubiere obtenido más votos
populares en las elecciones de concejales.
Els Regidors que encapçalent les seves coresponents llistes, candidats pel càrrec
d’Alcalde/ssa, són els següents:
Sra. Dolors Rovirola i Coromí, per CiU
Sr. Llorenç Huguet i Gené, per ALPV
Sra. Lourdes Guitart Romans, per IPV-ESQUERRA-AM
Per part de la Presidenta de la mesa els hi pregunta si volen ser candidats pel
càrrec d’Alcalde/ssa, contestan:
Sra. Dolors Rovirola i Coromí: SI
Sr. Llorenç Huguet i Gené: SI
Sra. Lourdes Guitart Romans: SI
Els Srs. Regidors són cridats per la Mesa d’Edat dipositant el seu vot a una urna
preparada a l’efecte.
Acabada la votació, per la Mesa d’Edat es procedeix, seguidament a l’escrutini,
amb el següent resultat.

-

Vots emesos… … … … … … … … …
Vots vàlids… … … … … … … … … …
Vots en blanc… … … … … … … … ..
Vots nuls… … … … … … … … … … ..

En lletra
set
set
zero
zero

En número
7
7
0
0

Distribuint-se les paperetes vàlides de la següent forma:
Sra. Dolors Rovirola i Coromí: 4 vots.
Sr. Llorenç Huguet i Gené: 2 vots.
Sra. Lourdes Guitart Romans: 1 vot.
Amb conseqüència, essent set el nombre de Regidors i quatre la majoria absoluta
legal, resulta electe el Sra. Dolors Rovirola i Coromí, i la Sra. Presidenta de la
Mesa manifesta que queda proclamat Alcaldessa.

6.- PRESA DE POSSESSIÓ DE L'ALCALDESSA.
Tot seguit, i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/86,
La Sra. Presidenta de la Mesa d’Edat li formula la següent pregunta:
JUREU O PROMETEU PER LA SEVA CONCIENCIA I HONOR COMPLIR
FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC D’ALCALDESSA DE
L’AJUNTAMENT DE 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.
Contestant la Sra. Dolors Rovirola i Coromí: Si ho prometo per imperatiu legal.
La Presidenta de la Mesa li dóna la vara d’alcaldia.
Acte seguit la Sra. Dolors Rovirola i Coromí ocupa la Presidència.
Acomplert l'objecte de la convocatòria, l'Alcaldessa-Presidenta dóna la
paraula la portaveu de IpV-ERC-AM que manifesta:
“Bon dia Sra. Alcaldessa, regidors, veïns.
L’Enciclopèdia Catalana defineix, AJUNTAMENT com: Acció d’ajuntar o ajuntarse.
A partir d’aquí podem preguntar-nos varies coses: L’Ajuntament de Vilademuls fa
l’acció d’ajuntar?
Els veïns dels nostres pobles creuen que s’ha d’anar junts per encarar els reptes
de futur del municipi?
Des de l’Ajuntament, es tracten a tots els pobles en conjunt per fer-ne una
priorització de necessitats i anar-los atenent individualment?
Si mirem els resultats de les últimes eleccions al municipi de Vilademuls, veiem
que hi ha clares i diferenciades tendències, totes amb un bon recolzament per
part dels veïns del municipi i que l’única manera de que se sentissin tots
representats, seria amb un Govern d’unitat.
Però la Democràcia, dóna i permet fer molts models de govern: amb majoria, amb
minoria, d’unitat, amb pactes de tota mena...
Qui ha guanyat les eleccions és qui proposa i defineix com serà el nou mandat. A
Vilademuls ha guanyat amb majoria CiU, i per, tant, d’ells depenen els possibles
pactes o acostaments que es puguin fer per obrir-se a la participació i
col.laboració de tots. Es legítim que hi hagi més punts de trobada amb uns grups
que amb els altres.
Des d’IpV-ERC valorem positivament un gest d’obertura i participació que s’ha fet
cap a nosaltres per part de CiU, però hem de dir que ens agradaria fos extensiu a
l’altra grup, per poder configurar un bon govern d’unitat per tal de treballar en un

punt del programa que teníem conjuntament els tres grups, un punt que diu,
“treballar per afavorir i millorar el municipi de Vilademuls”
Desprès dóna la paraula al portaveu de l’Associació d’Independents per
Vilademuls, Sr. Llorenç Huguet Gené que manifesta:
“Senyora Alcadessa, regidores, regidors.
En primer lloc vull agrair a tota la gent que ens va donar suport en aquestes
darreres eleccions municipals i dir-los que intentarem fer la feina ben feta.
Un cop dit això, volia fer constar la sensació de canvi en aquest municipi, per
diversos motius.
1r El Coto canvia de Junta
2n Es fa una reunió de l’ADF
3r Convergència de Vilademuls posa en el lema de la campanya electoral les
paraules diàleg i moderació
Però les il·lusions duren poc en un municipi on la mateixa gent porten tants
anys de govern i manipulació de les entitats municipals.
PRIMER: No sabem si es van fer eleccions per la Junta del Coto, però a hores
d’ara poca gent sap qui la composa, ni quines decisions es prenen, ni tenim un
estat de comptes.......D’acord que això es voluntari fer-ho públic a tothom, però
es que no s’envia a tots els socis.
I d’altra banda, seria bo informar als propietaris que no son socis dels beneficis
que tindrien per ser-ho.
SEGON: Desprès de ningú sap quants anys fa de la constitució de l’ADF, és fa
la primera reunió publica enviant una convocatòria a cada casa, cosa molt
positiva.
Però en aquesta reunió no han presentat cap estat de comptes i tampoc han
informat de la possibilitat de fer-se’n soci, és una associació. Així poden
continuar sense fer eleccions i donant el mínim d’informació del que fan.
Això si, ens vam enterar que el representant de l’Ajuntament en l’ADF es
l’Alcaldessa, que just abans de començar l’acte, va dir que era la primera
reunió de l’ADF en que hi assistia.
TERCER: Convergència torna a negar el dret de representació de molts veïns i
veïnes de Vilademuls, que no els ha votat a ells, i que volen que nosaltres els
representem en aquest Ajuntament.
Un 24 % dels votants ens han donat suport, aquests veïns i veïnes volen una
altre manera de fer en aquesta casa. No crec que sigui gaire democràtic negar
a tota aquesta gent el seu dret.
No se si va ser l’exconvergent Sr Josep Vicens fa vuit anys, o la Sr Dolors
Rovirola fa quatre, va dir que els regidors no convergents només servirian per
escalfar les cadires. Nosaltres no volem resignar-nos a això, nosaltres ens hem

presentat, hem treballat i treballarem per la gent del municipi, i si la única feina
que podem fer es la de vigilar i informar de tot el que es faci en aquest
Ajuntament, no dubteu que ho farem amb totes les nostres forces, encara que
creiem que aquestes servirien per coses més profitoses.
MOLTES GRACIES. “
Desprès dóna la paraula al portaveu de Convengència i Unió, Sr. Narcís
Martí Burch que manifesta:
“Bon dia a tothom,
En primer lloc, felicitar, en nom del grup de CIU, a l´alcaldessa per la seva
reelecció en el càrrec; i felicitar també a tots els membres del CIU per haver
revalidat la majoria absoluta, un cop més. L´elevada participació en aquestes
pasades eleccions, més d´un 80 % front l´escassa participació general, ens ho
ha permès.
La democràcia és el dret a escollir. I la gent del poble ho ha fet. Ha escollit. I
si bé per un costat ens sembla molt democràtic que es presentessin , per
primer cop a la història de Vilademuls, tres llistes a les eleccions, ens preocupa
que l´aparició de certs nous grups es basi en la dita: “ Rio revuelto, ganancia de
pescadores”. MODERACIÓ
Dit això, CIU volia també manifestar la seva gratitud a tots aquells que han
volgut formar part d´aquest nou projecte. I més en aquests temps actuals, en
els que sembla que representar segons quines sigles no estigui de moda. No
serà un treball fácil, ja ho sabeu els que repetiu, ja ho veureu els que
comenceu; però alhora és un treball apassionant. TREBALL
CIU ha aconseguit fer un grup molt equilibrat: homes-dones, joves- no tan
joves, veterans- gent nova… i amb punts de vista prou iguals, però alhora prou
diferents com perquè el diàleg entre nosaltres sigui prou enriquidor per les
decisions que s´aniran prenent sobre el nostre municipi. I és, sobretot, aquesta
renovada capacitat de diàleg del nostre grup actual el que significarà un punt
fort en aquest nou govern: Entre tots ho decidirem tot..
Hi haurà diàleg, diàleg entre els veïns, entre els veïns i l´ajuntament i diàleg
dins l´ajuntament. I continuarem fent el posible per crear una comunicació fluida
entre tots. No ens agradaria que s´utilitzés la política per trencar o enterbolir
relacions entre veïns. DIALEG
Finalment, CIU té clar que la política municipal no té res a veure amb la
política a altres nivells. I durant aquesta legislatura, CIU explotarà al màxim el
seu lema: TREBALL, DIÀLEG I MODERACIÓ.
Gràcies a tots.”
Un cop finalitzat la intervenció, l’Alcaldessa-Presidenta pren la paraula,

“Regidores, regidors, secretari,veïns i familiars que ens acompanyeu, molt bon
dia a tots.
Vull començar la meva intervenció com Alcaldesssa de Vilademuls, donant les
gràcies a tots els votants que ens vau feu confiança el dia 27 de maig, al grup
de CIU, perquè amb els vostres vots permeteu que avui hagi estat escollida
novament Alcaldessa de Vilademuls.
-TREBALL, DIÀLEG I MODERACIÓ, es el nostre lema i que ens ha de marcar
la línia a seguir en els propers 4 anys, tinc un equip de gent amb molta ilusió
per continuar TREBALLANT per Vilademuls, per acabar proyectes ja enjegats i
obrirne de nous, tals com especificàvem en el nostre programa electoral.
-Un TREBALL, marcat per el DIÀLEG,que volem tenir obert permanenment
amb tots els veïns, per escoltar totes les propostes que siguin viables per tirar
endevant el nostre municipi i aumentar la qualitat de vida dels nostres veïns, en
definitiva que la gent de Vilademuls es senti bé i a gust visquen en els nostres
pobles.
-En aquets 4 anys que ençetem avui, tenim reptes molt importants per el nostre
municipi, un d’ells es acabar el PLA D’ORDENCIÓ URBANISTICA MUNICIPAL
(POUM), on haurem d’aplicar la MODERACIÓ, tenim clar que hem de crèixer,
pero de forma ordenada i sostenible,per no desfigurar el nostre magnífic entorn,
i a on han de conviure totes les activitats, agrícolas, ramaderes, comercials,
turístiques, restauració etc. I en paralel al POUM, haurem de estar atents a com
es desemvolupa el Pla Director Urbanístic De la comarca,(que pot tenir
repercusions sobre el nostres POUM), la creació del Parc Natural, dins de la
comarca, Hem de seguir d’aprop, com ja s’ha començat a fer el seguiment de
les obres del TGV,i també del desdoblament de l’AP-7 i la N-II.
-Un altre tema que ens preocupa es la qualitat de l’aigua , tenim 2 pous
infectats, es difícil de resoldre, peró creiem que hem trobal la manera de
possar-hi remei i amb aixó ens hi posarem de manera inmediata.
-POUM, infraestructures, nitrats, si, son reptes importants, peró també pensem
en les persones,i en la millora de la seva qualitat de vida, tenim un important
colectiu de gent gran al nostres pobles, per ells, introduirem la teleasistència
per els més necesitats, i continuarem
donant a conèixer l’assistència
domiciliaria a través dels serveis del Consorci de Benestar Social del Pla de
L’Estany.Per el jovent,hem
d’intentar trobar solucions per que hi hagin
habitatges asequibles dins el nostre municipi.
-Per els mes petits, tindrem a finals d’any el nou edifici de la guarderia on volem
que quedi garantit l’ensenyament per nens/es de 0 a 3 anys, aixó vol dir que es
començará el curs amb unes aules prefabricades.
No vull ara aqui repetir tot els nostre programa electoral , sino que he volgut fer
palès l’importància que te per nosaltres els punts que us he d’escrit i
el
que si us puc dir , es que treballarem per dur a terme tot alló que ens hi hem
compromès,i fer els posibles per consensuar-ho entre tots.

-En els darrers 4 anys, hem conviscut amb una oposició constructiva i
productiva, esperem que continui en aquesta línia, ja que aixó ens ha permès
que es pugui incorporar i treballar junts en el próxim equip de govern.
-Aixó no vol dir tancar les portes a ningú, com he dit abans, treballarem per
consensuar tots i cada un dels proyectes de futur per el nostre municipi.
Finalment dir-vos que es un honor, tant per mi com per els meus companys,
poguer representar altra vegada aquesta institució, i que ho farem amb el
màxim respecte que tots vosaltres us mereixeu.
Moltes gràcies.”
Pel fa a les existències en metàl.lic i l'Inventari del patrimoni d'aquesta Corporació
estan a disposició a la secretaria perquè puguin ser consultats.
Seguidament, l’Alcaldessa aixeca la sessió essent dos quarts d’una del migdia.
L’Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Vilademuls.

Signat: Dolors Rovirola i Coromí

El secretari

