ACTA DE LA SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ
DE L’AJUNTAMENT DE VILADEMULS
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter: extraordinària
Data: 13 de juny de 2015
Horari: de 12 a 12,15 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial

ASSISTENTS
Àlex Terés i Cordón, regidor electe per la llista de CiU
Jordi Ginabreda i Felip, regidor electe per la llista de CiU
Eva Alsina i Quer, regidora electe per la llista de CiU
Albert Piera i Sanchez, regidor electe per la llista de CiU
Jaume Ayats i Solà, regidor electe per la llista de JpV-ERC-AM
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora electe per la llista de JpV-ERC-AM
Joaquim Ferrer Adroher, regidor electe per la llista de JpV-ERC-AM
Lluís Boet Serra, secretari de la corporació

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
A les 12 hores del 13 de juny de 2015, compareixen en la sala de sessions de la
casa consistorial els regidors electes relacionats, a fi de celebrar la sessió de
constitució de la corporació municipal sorgida de les eleccions locals convocades
pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015.

1. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
Declarada oberta la sessió, el secretari de la corporació procedeix en primer lloc a
llegir les disposicions aplicables a l'acte, contingudes als articles 108.8 i 195 de la
Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, 75.7 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i 37 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
A continuació, el secretari crida els regidors electes de major i menor edat per tal
de constituir la Mesa d'Edat, que queda integrada per les persones següents:
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Sr. Jaume Ayats i Solà, regidor electe de major edat, que actuarà com a
president.
Sr. Jordi Ginabreda i Felip, regidor electe de menor edat, que actuarà com
a vocal.
Sr. Lluis Boet Serra, secretari de la corporació, que actuarà com a
secretari.

Un cop comprovades les credencials i les declaracions d’interessos presentades
pels regidors electes sense que en resulti cap incidència, els membres de la Mesa
procedeixen a prendre possessió del càrrec. A aquest efecte, el secretari formula
al senyor Jaume Ayats i Solà la següent pregunta, continguda en l'article 1 del
Reial decret 707/1979, de 5 d'abril, pel qual s'estableix 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 de l’Ajuntament de Vilademuls amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El senyor Jaume Ayats i Solà contesta «Sí, ho juro», i tot seguit formula la mateixa
pregunta al senyor Jordi Ginabreda i Felip, que també respon: «Sí, ho prometo,
per imperatiu legal».
Seguidament, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec
individualment a cada un dels regidors electes. Amb aquesta finalitat, els crida per
ordre alfabètic i els formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Vilademuls amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
Eva Alsina i Quer: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
Joaquim Ferrer Adroher: Sí, ho juro.
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech: Si, ho prometo, per imperatiu legal.
Albert Piera i Sanchez: Si, ho prometo, per imperatiu legal.
Àlex Terés i Cordón: Si, ho prometo, per imperatiu legal.
Realitzades les operacions anteriors, i atès que concorre la totalitat dels regidors
electes, la Presidència de la Mesa declara formalment constituïda la corporació
municipal en la forma següent:
Àlex Terés i Cordón, regidor electe per la llista de CiU
Jordi Ginabreda i Felip, regidor electe per la llista de CiU
Eva Alsina i Quer, regidora electe per la llista de CiU
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Albert Piera i Sanchez, regidor electe per la llista de CiU
Jaume Ayats i Solà, regidor electe per la llista de JpV-ERC-AM
Maria Àngels Pallàs Puigdomènech, regidora electe per la llista de JpV-ERC-AM
Joaquim Ferrer Adroher, regidor electe per la llista de JpV-ERC-AM
2. ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Constituïda la corporació, el president de la Mesa indica que s'ha de procedir a
continuació a l’elecció de l’alcalde en els termes previstos en l’article 196 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general, que és llegit pel
secretari.
A continuació, el president de la Mesa concedeix la paraula, per ordre de menor a
major representativitat, als caps de llista de cada formació política perquè
presentin candidat a alcalde o en manifestin la renúncia.
El senyor Jaume Ayats i Solà. diu que el candidat a l’Alcaldia que presenta la llista
electoral de JpV-ERC-AM és ell.
El senyor Àlex Terés i Cordón exposa que ell és el candidat a l’Alcaldia que
presenta la llista electoral de CiU.
Després de les intervencions anteriors, la Presidència de la Mesa proclama com a
candidats a l’Alcaldia els regidors següents, que són els que encapçalen les llistes
corresponents:
Sr. Jaume Ayats i Solà, llista electoral de JpV-ERC-AM
Sr. Àlex Terés i Cordón, llista electoral de CiU
Seguidament s’efectua la votació, que té caràcter secret, amb crida individual, per
ordre alfabètic, a cada un dels regidors. Aquests dipositen els seus vots en l'urna
custodiada pel president de la Mesa, que vota en últim lloc.
Finalitzada la votació, la Mesa realitza l’escrutini, que ofereix el resultat següent:
CANDIDATS
Jaume Ayats i Solà
Àlex Terés i Cordón

VOTS OBTINGUTS
3
4

En conseqüència amb el resultat, el president de la Mesa proclama alcalde de
l’Ajuntament de Vilademuls al regidor Àlex Terés i Cordón, de la llista electoral de
CiU, per haver obtingut quatre vots, que corresponen a la majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, que és de quatre regidors.
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A continuació, el president de la Mesa procedeix a prendre possessió del càrrec a
l'alcalde. A aquest efecte, li formula la pregunta reglamentària:
«Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec d'alcalde de l’Ajuntament de Vilademuls amb lleialtat al Rei,
i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?»
El senyor Àlex Terés i Cordón contesta: Sí, ho prometo, per imperatiu legal.
El president de la Mesa fa lliurament a l’alcalde de la vara de comandament i li
cedeix la cadira presidencial.
Un cop finalitzada la seva tasca, la Mesa d’Edat es dissol i l’alcalde passa a
presidir la sessió.
Tot seguit, l’alcalde cedeix l’ús de la paraula, per ordre de menor a major
representativitat, als caps de llista de cada formació política.
El Sr. Jaume Ayats manifesta:
“Tots els membres de la llista Junts per Vilademuls us volem expressar el nostre
agraïment, especialment a la gent que ha dipositat la seva confiança en nosaltres,
votant-nos. Malgrat haguem obtingut un millor resultat que a la passada
candidatura, no ens ha estat suficient per accedir a l’alcaldia, i per tant serà el
grup de CiU qui tindrà la responsabilitat de governar.
Així doncs, felicitem a la llista més votada i nosaltres des de l’oposició vetllarem
per aconseguir un ajuntament sense diferències entre les persones del municipi,
siguin del poble que siguin. Farem una oposició constructiva i intentarem portar a
terme totes aquelles propostes que portàvem en el nostre programa electoral,
adreçades principalment en la igualtat i el benestar de tots i cada un dels
habitants del municipi. Moltes gràcies a tots i visca Vilademuls i els pobles que
composen.”
L’Alcalde cedeix la paraula al portaveu del grup de CiU:
“Bon dia a tothom:
És un plaer poder dir unes paraules avui aquí, com a portaveu del grup de
convergència de Vilademuls. Però perquè no també, un Xic en nom propi.
En primer lloc volem felicitar a l’Àlex. Avui, amic meu, comencem una experiència
nova que ven segur no oblidarem mai, estic molt content de poder-la compartir
amb tu,amb l’Eva, amb l’Albert i amb tot l’equip de gent que ens dona suport, junts
farem grans coses, gràcies a tots.
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En Segon lloc volem donar les gràcies a la Dolors per aquests anys
d’aprenentatge al seu costat, has de tenir clar però, Dolors, que no deixarem de
demanar-te consells i que comptem amb tu.
I per acabar volem agrair a tots els veïns de Vilademuls que el dia 24 de maig van
anar a votar, volem tornar-los a dir que, tant l’equip de govern com la gent que
forma part d’aquest grup, estem oberts a tot tipus de propostes i que no dubtin a
venir a trobar-nos per qualsevol tema que els preocupi, estem a la seva
disposició.
Felicitats Àlex novament i felicitats a la resta de companys. GRÀCIES”
L’Alcalde pren la paraula i manifesta:
“Benvolguts veïns i regidors,
Avui m’honoreu amb la responsabilitat de liderar el govern del municipi. I voldria
donar-vos les gràcies.
Voldria donar les gràcies a la gent que ha fet confiança en aquest nou projecte de
Convergència a Vilademuls.
Un projecte treballat i sòlid! Basat en un equip de gent amb ganes d’aportar per
fer del nostre, un municipi on cada dia es visqui millor.
El nostre compromís és ferm! Treballarem amb ètica i il.lusió, convençuts que la
integritat i transparència han de ser dos dels pilars fonamentals del bon govern
que es mereix Vilademuls.
No oblido tampoc, que hi ha molts veïns que han triat una altre opció de vot a les
eleccions. També és per ells el nostre compromís de gestió acurada dels recursos
públics amb equitat i seny.
Nosaltres creiem que la política ha de procurar sintonitzar amb el malestar de la
gent i amb les seves inquietuds, i donar-los resposta. I així volem fer-ho.
En breu comunicarem les comissions de treball i els seus respectius responsables
juntament amb les dades de contacte. Estarem al vostre cantó i a la vostra
disposició. Treballant amb eficàcia i rigorositat per servir a tots els veïns.
“El polític es converteix en estadista quan comença a pensar en les properes
generacions enlloc de en les properes eleccions”. Aquesta frase de Sir Winston
Churchill, que a mi m’agrada molt, defineix molt bé un dels objectius principals del
nostre projecte.
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Treballarem rigorosament enfocats, no només en el futur immediat de Vilademuls,
sinó pensant en l’avenir dels nostres fills i néts.
Tenim molts projectes, i molta feina per fer!!!
Volem estar al costat de les persones i de les forces productives del municipi.
De la mateixa manera que vetllarem perquè pugueu continuar gaudint cada dia
dels millors serveis, volem fer cantó als que treballen.
Donarem suport a projectes empresarials mentre respectin la llei i garanteixin el
benestar dels vilatans i apostarem perquè els nostres veïns puguin prosperar amb
dignitat, vetllant per mantenir l’encant del nostre municipi, per mi, el més bonic del
món!!!
Restem també a disposició del Parlament de Catalunya i del President de la
Generalitat que pugui sorgir de les eleccions del proper 27 de setembre, per
defensar els anhels legítims del nostre poble perseguint la llibertat. I estarem al
costat de les nostres institucions en el camí que s’hagi d’endegar.
Moltes gràcies a tots per la vostra presencia en aquest acte.
Visca Vilademuls i Visca Catalunya.”
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretari, aquesta acta.
El secretari

Vist i plau
L'alcalde
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