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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT

ASSISTENTS
Regidors Electes
David Font Simon
Sílvia Corbera Torrentbó
Joan Manuel Pla Casas
Josep M. Castellà Antich
M. Àngels Sallés Perarnau
Martí Santamaria Masforroll
Sílvia Giner Joaquin
Mònica Flores Morales
Joan Torra Sellarés
Casimir Moneny Sánchez
Aleyois Guerrero Sánchez
Joan Pujols Calveras
EXCUSSEN
ASSISTÈNCIA

LA

SEVA

En la localitat de Gironella essent les
12:00 hores del dia 11 de juny de 2011
en compliment del disposat en els
articles 195 i 196 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General i l'article 37 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel qual s'aprova el Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, i a aquest
efecte de procedir a celebrar la
constitució del nou Ajuntament de
Gironella, a la vista dels resultats de les
Eleccions Municipals celebrades el dia
22 de maig de 2011 per a la renovació
de la totalitat dels membres de les
Corporacions Locals, es reuneixen els
Srs. Regidors Electes al marge
enumerats, assistits per la Secretària
de l’Ajuntament, que dóna fe de l’acte.

Eduard Rodríguez Mañez
SECRETÀRIA
Montserrat Morera Camprubí

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT
Tot seguit per part de la Secretària de l’Ajuntament, una vegada declarada
oberta la Sessió, en base a l'article 195 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General i Ordre GRI/88, del Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya, pel qual es fixa l’hora de constitució de les
Corporacions Municipals de Catalunya, i d’acord amb el seu contingut es
procedeix a constituir la Mesa de edat.
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Per a això, la Secretaria, crida a cada Regidor electe que compon la Mesa
d’Edat, a l'efecte d'acreditar la seva personalitat.
La Mesa de edat queda integrada pel Sr. JOAN PUJOLS CALVERAS, Regidor
electe de major edat, que la presideix, i pel Sr. MARTÍ SANTAMARIA
MASFORROLL , Regidor electe de menor edat.
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Constituïda la Mesa de edat i havent-se pres les mesures precises segons
disposa l'article 36.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, la Secretària comunica que s’ha posat a la disposició dels Srs.
Regidors Electes la documentació referent als justificants de les existències en
metàl·lic i valors propis de la Corporació dipositats en la Caixa Municipal i
Entitats Bancàries, i igualment la documentació relativa a l'inventari de Béns de
la Corporació.
Seguidament la Secretària de la Mesa, procedeix a donar lectura de totes les
credencials, que li han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels
Regidors electes, procedint a la comprovació de les mateixes, i acreditant cada
Regidor electe la seva personalitat.
A continuació, es comprova que tots els Regidors electes han formulat les
declaracions referides en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Tenint en compte que es compleix l'exigència de l'article 195.4 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General i 37.4 Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i que concorren a aquesta
Sessió la majoria absoluta de Regidors Electes, es procedeix al compliment del
requisit legal previst en l'article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del Règim Electoral General de prestar jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
Seguidament es procedeix a nomenar a tots els Srs. Regidors electes, a
l'efecte de prestació del jurament o promesa.
El jurament o promesa es realitza utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret
707/1979, de 5 d'abril, regulador de la fórmula per a presa de possessió de
càrrecs o funcions públiques:
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«Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec de Regidor de l'Excm. Ajuntament de Gironella, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental de
l'Estat».
El president de la Mesa procedeix a nomenar a cadascun dels Regidors electes
i la Secretaria de la Corporació llegeix la fórmula personalment a cadascun
d'ells, manifestant-se de la següent manera:
-

JOAN TORRA I SELLARES – PSC – SI, PROMETO
CASIMIR MONENY SANCHEZ – PSC – SI, PROMETO
ALEYOIS GUERRERO SANCHEZ – PSC – SI, PROMETO
DAVID FONT SIMON – CIU – SENSE RENUNCIAR AL DRET DE
L’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE DE CATALUNYA, HO PORMETO
PER IMPERATIU LEGAL.
SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ – CIU – SI, PROMETO
JOAN MANUEL PLA CASAS – CIU – SI, HO JURO
JOSEP MARIA CASTELLA ANTICH – CIU – PER IMPERATIU LEGAL,
HO PROMETO
MARIA ÀNGELS SALLÉS PERNARNAU – CIU – SI, HO PROMETO
PER IMPERATIU LEGAL
SÍLVIA GINER JOAQUIM – CIU - SENSE RENUNCIAR AL DRET DE
L’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE DE CATALUNYA, HO PORMETO
PER IMPERATIU LEGAL.
MÒNICA FLORES MORALES – CIU – SI, HO PROMETO PER
IMPERATIU LEGAL
MARTÍ SANTAMARIA MASFORROLL – CIU – SI, HO PROMETO
JOAN PUJOLS CALVERAS – ERC – SI, HO PROMETO.

Havent-se donat compliment al disposat en l'article 195 de la Llei Orgànica
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, a les 12:15 hores, el
President de la taula declara constituït l'Ajuntament de Gironella, després de
les eleccions municipals celebrades el dia 22 de maig de 2011.
ELECCIÓ DE L’ALCALDE
Posteriorment, la Secretària de l'Ajuntament d’acord amb l'article 196 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General inicia els tràmits
per a l'elecció de l’ Alcalde-President de la Corporació.
a) Proclamació de candidats a l'Ajuntament
Es pregunta als Regidors que encapçalen les llistes, si mantenen la seva
candidatura a Alcalde o la retiren, manifestant-se en el següent sentit:
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— Sr. JOAN PUJOLS CALVERAS – ERC- manté la seva candidatura.
— Sr. JOAN TORRA I SELLARES – PSC – manté la seva candidatura.
— Sr. DAVID FONT SIMON – CIU – manté la seva candidatura.
Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l'Ajuntament de
l'Ajuntament als següents regidors:
— Sr. JOAN PUJOLS CALVERAS – ERC— Sr. JOAN TORRA I SELLARES – PSC –
— Sr. DAVID FONT SIMON – CIU –
b) Elecció del sistema de votació
Després de la proclamació de candidats, el sistema de votació és el secret.
Es facilita a cada elector un ofici de l’Ajuntament amb el corresponent sobre en
el qual han d’indicar el candidat al que concedeixen el seu vot.
Es procedeix a continuació a la votació secreta pels Srs. Regidors que van sent
cridats pel president de la Mesa de edat dipositant el seu vot en una urna
preparada a aquest efecte, sent els integrants de la Mesa de edat els últims a
dipositar els seus vots.
Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits
en veu alta per la Mesa de edat, amb el següent resultat
VOTS EMESOS: 12
VOTS VÀLIDS: 12
VOTS EN BLANC: 4
VOTS NULS: 0
Distribuint-se les paperetes de la següent manera.
— Sr. JOAN PUJOLS CALVERAS candidat del partit ERC n.º de vots 0.
— Sr. JOAN TORRA I SELLARES candidat del partit PSC .n.º de vots 0.
— Sr. DAVID FONT SIMON candidat del partit CIU .n.º de vots 8.
En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre legal de
Regidors de 13 i la majoria absoluta de 7 el President de la mesa d’edat
procedeix a les12:20 hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al
Sr. DAVID FONT SIMON cap de llista de CIU.
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PRESA DE POSSESSIÓ
A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Reial decret Legislatiu
781/1986, de 18 d'abril, perquè el qual s'aprova el Text Refós de Disposicions
Legals Vigents en Matèria de Règim Local, i article 40.2 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el Secretari procedeix a
donar lectura a la fórmula d’acatament a la Constitució, segons el següent
literal: «Jura o promet per la seva consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’ Alcalde-President de l'Excm. Ajuntament de Gironella
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com norma fonamental
de l'Estat».
Seguidament, l'Alcalde es manifesta de la següent manera: SENSE
RENUNCIAR AL DRET DE L’AUTODETERMINACIÓ DEL POBLE DE
CATALUNYA I AMB LLEIALTAT AL POBLE DE GIRONELLA, HO PROMETO
PER IMPERATIU LEGAL.
Realitzat el jurament, el Sr. President de la Mesa, li fa lliurament del bastó de
comandament del seu càrrec passant el Sr. DAVID FONT SIMON a ocupar la
presidència de la Sala i dissolent-se la Mesa d’edat.
A continuació el Sr. DAVID FONT SIMON, Alcalde-President, cedeix el torn de
paraula als representants de les diferents forces amb representació en la
corporació municipal,
El Sr. Joan Pujols Calveras, del grup d’ERC, diu que vol fer una oposició digna
i que sigui a favor de les coses que estiguin ben fetes. Si veu algun fallo ho dirà
i si pot assessorar en alguna cosa, amb molt de gust ho farà.
El Sr. Joan Torra i Sellares, del grup del PSC, diu:
Bon dia a tothom.
En nom propi i de tots els membres del PSC-PM, volem:
Felicitar a tot l’equip de CIU pels resultats obtinguts.
Felicitar, també, a tots els vilatans que van acudir a les urnes i dipositar el seu
vot de manera responsable.
Mostrar el més sincer agraïment als vilatans que van creure en el nostre
projecte.
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Lamentar que el percentatge d’abstenció i vot en blanc o nul fos tant elevat.
Discrepar de la possible utilitat de tenir un seient buit –un seient buit no
resoldrà els problemes de la gent-.
Per tot plegat, entenem que qui ha d’assumir la responsabilitat de governar és
CIU i per això els demanem una actitud de diàleg, democràcia participativa i
voluntat de consens –no hi ha cap valor més democràtic que el consens-.
Tanmateix, creiem que el nostre projecte de treball és un model vàlid i vigent
que recull els valors d’esquerres –generar activitat econòmica i ocupació,
prioritzar educació, sanitat i els serveis a les persones– per, des de
l’autenticitat, aconseguir en quatre anys ser l’ajuntament més solvent del
Berguedà.
A aquest projecte, ara, cal afegir-hi treballar per fer una bona oposició i per això
caldrà, per part del govern de Gironella, transparència absoluta i conèixer
l’estat real de la situació econòmica i financera, és a dir, conèixer millor “caixa,
despeses i endeutament”.
Per acabar, va a dir que el poder desgasta..., sobretot a qui no el té, i també
que només respectant les regles de joc Gironella hi guanyarà.
Gràcies.
I en últim lloc, pren la paraula el Sr. David Font Simon, dient:
Amigues, amics
Avui és novament un dia especial per mi. Dic novament perquè se m’ha escollit
de nou com a alcalde de Gironella, la meva vila. Si bé farà un any això va ser
possible gràcies al suport dels meus companys de CiU i també d’ERC, ara ho
ha estat no només amb la confiança també dels nous regidors i regidores de
CiU, sinó també amb el suport i el vot d’una gran majoria de ciutadans de
Gironella. I és el que el passat 22 de maig, 2.275 persones varen exercir el seu
dret democràtic de votar per escollir els nous representants municipals, i que
varen deixar el resultat que tots coneixem. Deixeu-me fer un agraïment a tots
els que varen anar a votar i varen confiar en alguna de les formacions
polítiques que ens presentàvem.
Gironella va decidir, i va donar-nos una forta confiança i un bon resultat. Un
resultat que tan jo mateix com tot l’equip assumim amb humilitat, amb
responsabilitat i que ens comprometem a retornar-lo a tot Gironella amb esforç,
dedicació i feina ben feta. S’obre una nova etapa a l’ajuntament, amb saba
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nova i energies renovades, i amb 4 anys per endavant de feina, feina i més
feina. I és que els canvis de legislatura suposen també una renovació de
persones i, segurament, de formes de treballar. De fet, han estat moltes les
persones que han passat per aquest ajuntament, al govern o a la oposició, des
de les primeres eleccions democràtiques l’any 1979. Totes elles van treballar i
van aportar el seu gra de sorra per millorar la Gironella que tenien i arribar a la
Gironella que ara tenim. Perquè si bé és cert que les cares cada 4 anys
canvien, la feina feta queda marcada pel futur.
Avui encetem la nova legislatura, la novena. Tenim 4 anys per endavant amb
reptes molt importants per superar. Uns reptes que, fruit del creixement
demogràfic de la població, permetran ser representats per 13 persones enlloc
de les 11 que hi havia fa 4 anys. Més persones i més mans a treballar per
superar reptes com
-

seguir cohesionant el 12% de persones nouvingudes
fomentar polítiques actives d’ocupació per fer disminuir el 14% de taxa
d’atur que tenim actualment
contribuir perquè els ciutadans amb problemes econòmics puguin seguir
tirar endavant
demostrar que la classe política no és tal i com alguns la volen veure,
sinó que som persones que hem decidit treballar en allò que creiem

Crec, però, que una de les cadires quedarà buida. Un acte democràtic legítim,
però que no comparteixo. Perquè ara teníem la oportunitat de treballar tots, els
13 que hem estat escollits per la ciutadania, units per superar aquests i altres
moments complicats que estem vivint. Òbviament la porta d’aquest ajuntament
seguirà oberta per tots, per treballar tots plegats. Amb consensos, amb
predisposició a escoltar i incorporar propostes dels grups de la oposició,
sempre amb la premissa que les propostes siguin per sumar i millorar, i en cap
cas siguin per portar la contrària a l’equip de govern. Si ens ho proposem, estic
convençut que en molts àmbits tots ens hi trobarem. I d’aquí 4 anys mirarem
enrere i podrem constatar un fet: si una cadira ha seguit buida durant tot el
temps, almenys haurem estat aquí tots els que no només creiem en la
democràcia que tanta gent va lluitar per aconseguir, sinó també tots aquells
que ens estimem de veritat Gironella, la nostra vila.
Perquè nosaltres ho tenim molt clar: el nostre projecte és Gironella. La Nostra
ambició és treballar per ella i per tots els seus ciutadans. La nostra dedicació
serà total per Gironella i la seva gent. Governant des de la unitat i la
responsabilitat. La unitat entesa com a conjunt de poble, no només dels polítics
de l’ajuntament. I la responsabilitat entesa com el coneixement del què cal fer i
quan s’ha de fer.

8

Perquè us he dit que teníem grans reptes pel davant, reptes que no es poden
aparcar més en el temps, sinó que cal abordar-los immediatament. Estem vivint
moments complicats per la crisi i nosaltres tenim la responsabilitat i l’obligació
de treballar per superar-la. I aquesta serà la Nostra línia de treball els propers 4
anys, que intentaré dibuixar una mica.
Ara és el moment que la crisi no passi factura als nostres ciudatans. Hem
d’impulsar polítiques actives de foment i suport als autònoms, comerciants i
empresaris. Els hem d’ajudar a créixer i ampliar el seu negoci, a captar-ne de
nous, a encoratjar-los a contractar nou personal. Ara hem de destinar grans
esforços a aquest sector, que no trobin un ajuntament d’esquena als seus
problemes sinó al seu costat.
És també el moment d’estar al costat de tota la gent: escoltar-los, dialogar amb
ells, buscar solucions als petits problemes. De fer-los partíceps dels moments
complicats que estem vivint. Estar al costat dels més vulnerables i més
necessitats, tirant endavant polítiques que els ajudin a arribar a final de mes, a
orientar-los de com trobar feina i de com formar-se per encarar el futur amb
millors garanties. Per això, sent conscients de la situació, l’ajuntament no pot
traslladar la pròpia crisi econòmica que totes les administracions patim als
ciutadans. Ells no han de rebre més encara els efectes de la crisi.
Potser a algú li sobtarà, però ara és el moment d’introduir els criteris habituals
de gestió empresarial privada dins de les administracions públiques.
Racionalitzar i estalviar en despeses, seguir el criteri d’actuar segons la
urgència i la necessitat, fer les Inversions necessàries però sense grans
ostentacions. És també prioritari tenir cura dels petits detalls de manteniment
de carrers i places, d’estalviar en enllumenat públic. Però també és el moment
de no deixar de banda polítiques de suport a les persones, aquelles que són
realment necessàries pels ciutadans.
Hem de seguir invertint en polítiques educatives dels més petits perquè han de
poder accedir a un futur amb més garanties. És el moment d’invertir en
formació de les persones que estan a l’atur. És el moment de fer una
administració més transparent, més participativa, amb rendiment de comptes,
més propera al ciutadà i amb menys burocràcia per fer els tràmits. Hem
d’ajudar i reconèixer la feina dels que treballen desinteressadament per
Gironella. Ho vaig dir el dia del debat i avui ho repeteixo: tots som l’ajuntament,
els més de 5.000 habitants empadronats al nostre municipi. Per tant, ara més
que mai, és el moment d’unir esforços, de crear sinèrgies, de treballar plegats
per millorar la Nostra vila. Si tots remem en la mateixa direcció, superarem amb
més facilitat aquesta crisi que estem vivint. Hem de ser el municipi del
Berguedà que millor treballa, més s’esforça i que millor sap afrontar aquest
moment. Hem de reinventar aquella dita que diu “A Gironella tot hi neix però res
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hi creix” per una altra de nova: “A Gironella tot hi neix i amb l’esforç de tots, tot
hi creix”.
I amb aquesta és la intenció que ens posem al servei dels nostres ciutadans,
amb la intenció que treballarem els propers 4 anys. Ho portàvem al nostre lema
electoral: il·lusió, projecte, compromís.
Il·lusió per Gironella, per la seva gent, per millorar-la dia a dia amb petites
actuacions i grans Inversions. Amb un projecte que us he perfilat i que, dins el
que anomenarem el Pla d’Acció Municipal, us presentarem passat l’estiu i que
girarà al voltant dels eixos abans comentats. I Compromís de dedicació, de
donar exemple, de sacrifici personal i de treball, de ser-hi a les verdes i a les
madures, de transparència, d’honestedat.
Amb tot això treballarem a partir d’ara, tot l’equip de govern i els que, com he
dit, vulguin sumar-s’hi. I jo mateix, tindré l’honor d’estar-hi al capdavant. Perquè
com deia Josephine Knorr, novel·lista austríaca del segle XIX: “Les iniciatives
de la joventut valen tant com l’experiència dels grans”. I sota aquesta premissa,
amb aquesta voluntat estarem al capdavant de l’ajuntament de Gironella. Amb
lleialtat i vocació de servei a la Nostra vila, amb esforç i feina per millorar-la.
Perquè ens l’estimem, i perquè els ciutadans s’ho mereixen. Moltes gràcies a
tots, i visca Gironella!
Seguidament, en David Font i Simon, Alcalde-President aixeca la Sessió sent
les 12:35 hores de la qual, com a Secretaria, estenc aquesta acta.

La Secretària

Montserrat Morera Camprubí.

Vist i plau,
L’Alcalde,

David Font Simon.

