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ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT 

 

 

A Gironella essent les 12:00 del dia 13 de juny de 2015 en compliment del 

que disposen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i l'article 37 del Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, 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 24 de maig de 2015, 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 - Interventora que dóna fe de 

l'acte. 

 

FORMACIÓ DE LA MESA D’EDAT 

 
Per la Secretària  de la Corporació, 

una vegada declarada oberta la Sessió,  

es dóna lectura a l'article 195 de Llei 

Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 

Règim Electoral General i d’acord amb el 

que disposen es procedeix a constituir la 

mesa de edat. 

 

Per a això, la Secretària crida a 

cada Regidor electe, a l'efecte d'acreditar 

la seva personalitat. 

 

La mesa de edat queda integrada 

per D. JOSEP MARIA CASTELLA ANTICH, de 62 anys, Regidor electe de major edat, 

que la presideix, i per D. JOANA PONS SOTO, de 23 anys, Regidor electe de menor 

edat. 

 

 

 

ASSISTENTS 

Alcalde-President 

SR. DAVID FONT SIMON 

Regidors 

SRA. SILVIA CORBERA TORRENTBO 

SRA. M. ANGELS SALLES PERARNAU 

SR. JOSEP M. CASTELLA ANTICH 

SRA MONICA FLORES MORALES 

SR ROGER BALLUS NUÑEZ 

SR. LLUIS VALL CARRILLO 

SR. DAVID SABORIDO GONZALEZ 

SR. ALBERT XOY SERRA 

SR. MARC ROJAS SAÑA 

SRA JOANA PONS SOTO 

EXCUSSEN LA SEVA 

ASSISTÈNCIA 

CAP 

SECRETARIA 

MONTSERRAT MORERA CAMPRUBI  
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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 Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 

les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es 

dona compte per part de la Secretària - Interventora de que s’ha posat a 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, convidant el President de la Mesa de edat als Regidors 

electes que exposin si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb 

posterioritat a la seva declaració, sense que per part d'ells hagi manifestació 

alguna.  

 

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 del Reglament 

d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per 

Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 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 

 

Després de la lectura per la Secretària de l'Ajuntament de l'article 108.8 de 

la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, referit a la 

presa de possessió dels Regidors Electes, es procedeix a nomenar a tots els Srs. 

Regidors electes, a l'efecte de realitzar el jurament o promesa.  
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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  la presa de possessió 

de càrrecs o funcions públiques: 

 

 «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». 

 

A continuació la Secretària de la Corporació procedeix a nomenar a cadascun 

dels Regidors electes, llegint la fórmula personalment a cadascun d'ells, 

manifestant-se de la següent manera: 

 

— SR. DAVID FONT SIMON (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SRA. SILVIA CORBERA TORRENTBO (CIU) HO PROMETO 

— SRA. MARIA ANGELS SALLES PERARNAU (CIU) HO PROMETO PER 

IMPERATIU LEGAL 

— SRA. MONICA FLORES MORALES (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU 

LEGAL 

— SR. ROGER BALLUS NUÑEZ (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SR. LLUIS VALL CARRILLO (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SR. DAVID SABORIDO GONZALEZ (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU 

LEGAL 

— SR. ALBERT XOY SERRA (ERC) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SR.MARC ROJAS SAÑA (ERC) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SRA. JOANA PONS SOTO(ERC) HO PROMETO PER IMPERATIU LEGAL 

— SR. JOSEP MARIA CASTELLA ANTICH (CIU) HO PROMETO PER IMPERATIU 

LEGAL 

 

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 12:10 hores, el President 

de la MESA declara constituït l'Ajuntament de GIRONELLA després de les eleccions 

municipals celebrades el dia 24 de maig de 2015. 

 

ELECCIÓ DE L’ALCALDE 
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Posteriorment, la Secretària de l'Ajuntament procedeix a la lectura de 

l'article 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General 

per a procedir a l'elecció de l’ Alcalde-President de la Corporació.  

 

a) Proclamació de candidats a l'Ajuntament 

 

La Secretària de la mesa de edat, pregunta als Regidors que encapçalen les 

llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde o la retiren, manifestant-se en el 

següent sentit: 

 

— SR. DAVID FONT SIMON  (CIU). LA MANTÉ. 

— SR. ALBERT XOY SERRA (ERC). LA MANTÉ. 

 

Seguidament es procedeix a proclamar candidats a l'Ajuntament de Gironella 

a: 

1.- SR. DAVID FONT SIMON (CIU) 

2.- SR. ALBERT XOY SERRA (ERC) 

 

b) Elecció del sistema de votació 

 

Després de la proclamació de candidats, la Secretària de la mesa convida als 

Regidors electes a triar el sistema de votació (article 101 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) per a elegir l'Alcalde. 

 

Triat el sistema de votació a ma alçada, es procedeix a continuació a la 

votació pels Srs. Regidors.  

 

Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos amb el 

següent resultat  

 

VOTS EMESOS: 11 

VOTS VÀLIDS: 11 

VOTS EN BLANC: 0 

VOTS NULS: 0 

 

Distribuint-se els vots de la següent manera. 
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— SR. DAVID FONT SIMON candidat del partit CONVERGENCIA I UNIÓ:    

N.º DE VOTS 8. 

— SR. ALBERT XOY SERRA candidat del partit ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA:    N.º DE VOTS 3. 

 

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, al ser el nombre de 

Regidors  de ONZE i la majoria absoluta de SIS el President de la mesa d’edat 

procedeix a les 12:15 hores a proclamar Alcalde-President de la Corporació al SR. 

DAVID FONT SIMON, cap de llista de CONVERGENCIA I UNIÓ. 

 

PRESA DE POSSESSIÓ 

 

A continuació, de conformitat amb l'article 18 del Text Refós de Disposicions 

Legals Vigents en Matèria de Règim Local aprovat per Reial decret Legislatiu 

781/1986, de 18 d'abril, i article 40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, la Secretària  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: HO PROMETO 

PER IMPERATIU LEGAL 

 

Realitzat el jurament, el Sr. President de la mesa, li fa lliurament  del bastó 

de comandament, passant el Sr. DAVID FONT SIMON a ocupar la presidència de la 

Sala i dissolent-se la Mesa de edat. 

 

A continuació el Sr. David Font Simon Alcalde-President, agraeix la confiança 

dipositada novament per fer d’Alcalde de la Vila de Gironella; i abans de cedir el 

torn de paraula als representants de les diferents forces amb representació a la 

corporació municipal, diu que, atès que hi ha una voluntat de tots  els electes de 

l’Ajuntament de Gironella de  treballar per la independència del  nostre país i atès 

que hi ha hagut algunes amenaces per part de la Delegació del Govern de l’Estat en 

impugnar l’acte d’avui en cas que no es faci el jurament tal i com s’ha fet, 
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individualment tots els regidors tenen a la seva disposició una nova promesa que 

ha fet arribat l’AMI i convida a tots ells, lliurament a utilitzar-la. 

 

La formula d’aquesta promesa és: 

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a 

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 nostres 

institucions, l’ ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”. 

 

A continuació l’Alcalde  de la Corporació procedeix a nomenar a cadascun 

dels Regidors, llegint la fórmula personalment  cadascun d'ells en el següent ordre: 

 

- SRA. JOANA PONS SOTO 

- SR. MARC ROJAS SAÑA 

- SR. ALBERT XOY SERRA 

- SR. DAVID SABORIDO GONZALEZ 

- SR. LLUIS VALL CARRILLO 

- SR. ROGER BALLUS NUÑEZ 

- SRA. MONICA FLORES MORALES 

- SR. JOSEP MARIA CASTELLA ANTICH 

- SRA. MARIA ANGELS SALLES PERARNAU 

- SRA. SILVIA CORBERA TORRENTBO 

- SR. DAVID FONT SIMON. 

 

Acte seguit el Sr. David Font Simon cedeix la paraula al Sr. Albert Xoy Serra. 

 

El Sr Albert Xoy Serra felicita des d’el grup d’ERC al nou Equip de Govern per 

els resultats obtinguts en les eleccions del dia 24 de maig de 2015. Diu que el seu 

grup farà una oposició constructiva, recolzant totes aquelles millores per els 

nostres vilatans i aportant noves propostes, així com fiscalitzant totes aquelles 

accions que siguin millorables. 

 

En últim lloc pren la paraula el Sr. David Font Simon dient: 

 

Amigues, amics 
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Avui donem inici a un nou mandat electoral sortit de l’expressió democràtica dels 

ciutadans de Gironella, que són els qui amb el seu vot han decidit quines 11 

persones els representaran en el dia a dia públic municipal. És dia de noves cares i 

és dia també d’acomiadar cares que durant aquests 4 anys que just fa uns 

moments acabaven han estat treballant per Gironella. Han estat unes eleccions 

amb una participació més elevada que els últims anys, que referma el compromís 

dels gironellencs amb la voluntat de decidir també qui i com vol que es tiri 

endavant un projecte de poble. Amb els valors de la humilitat, l’esforç, la dedicació 

i el compromís que durant aquests anys hem demostrat, i que seguirem tenint com 

a prioritaris en l’acció del dia a dia del govern. 

 

Personalment us he de donar les gràcies per permetre’m fer durant els propers 4 

anys novament d’alcalde. El repte m’apassiona (els qui em coneixen bé saben com 

visc la política), com crec apassiona a tots els qui hem agafat avui el testimoni de 

treballar per Gironella des de la representació pública. I ja puc anticipar que el 

repte és més que majúscul. 

 

Durant els quatre anys que deixem enrere de la novena legislatura, hem estat 

capaços de tirar endavant projectes reivindicats fa més de 40 anys, de generar 

oportunitats laborals als qui estaven a l’atur o fins i tot de resoldre el dia a dia de 

persones amb més dificultat econòmica. I ho hem aconseguit fer des d’un 

ajuntament més sanejat i amb un major grau d’adaptabilitat a les situacions que 

mai.  

 

Però estem aquí per parlar de futur, dels quatre anys que ens venen per davant i 

on tenim reptes igualment difícils però alhora extraordinaris. Reptes que passen per 

dos grans eixos: el repte de seguir transformant i millorant Gironella, i el repte de 

ser també part de la construcció de la Catalunya en llibertat. 

 

I crec que en ambós reptes majúsculs tenim l’oportunitat d’anar tots a la una, 

malgrat algunes discrepàncies que puguin existir, i de treballar per Gironella. Amb 

consensos, predisposició a escoltar i a tirar endavant iniciatives plegats. Aquest ha 

estat el nostre tarannà durant els passats 4 anys, i prova del mateix és que la 

major part de les iniciatives proposades han rebut el suport de tots els grups 

polítics que estàvem representats. Confio que tenint clar l’objectiu pel qual hem 

estat escollits, aquest treball en equip serà possible. 
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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. Perquè 

aquest és un dels canvis més significatius o que més ha evolucionat en els últims 

anys: la voluntat de la gent de participar més activament en el dia a dia municipal. 

Ara tenim les eines creades, de fa ja alguns mesos, i tenim la voluntat de fomentar-

ne el seu ús. Serà també el moment de veure si aquesta codecisió dels projectes o 

problemàtiques té una resposta clara per part de la ciutadania. Hi confio, i hi 

treballarem perquè així sigui. 

 

Perquè us he dit que teníem grans reptes pel davant, reptes que alguns fa temps 

que estan en llista d’espera i altres que és imprescindible abordar-los 

immediatament. Seguim vivint moments complicats per la crisi, malgrat algunes 

dades ens indiquen que les coses comencen a millorar, i hem de seguir esmerçant 

un dels majors esforços en estar al costat d’aquestes persones per sentir les seves 

preocupacions i donar-los resposta i oportunitats. Ho hem fet durant aquests quatre 

anys i ho hem de seguir fent durant els propers. 

 

I ho hem de fer seguint aplicant però alhora innovant en 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. Si generem aquest clima de suport al món privat, de recolzament i 

acompanyament, les coses sortiran millor. 

 

És també el moment de seguir estant al costat de tota la gent: escoltar-los, 

dialogar amb ells, buscar les solucions als petits problemes. De fer-los la vida més 

fàcil, en definitiva, que prou complicada s’ha tornat en els últims anys. Que les 

petites coses segueixin tenint una resposta i resolució en poc temps, i que les de 

major dificultat ens hi posem a treballar des del primer dia. Així és com hem actuat, 

així és com hem de seguir actuant en els propers quatre anys.  

 

Però també és el moment que Gironella acabi de posar en valor tot allò que té i que 

no se n’està fent ús, i també de rehabilitar allò que fa més d’una dècada en sentim 

a parlar però mai s’ha aconseguit. Em refereixo a l’escola de Gironella, per un 

costat, i a edificis com la Caserna, la piscina coberta o l’antic institut de Sant Tomàs 

d’Aquino. Posar a disposició dels ciutadans nous equipaments i generar-los la 
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necessitat de fer-ne un ús intensiu ha quedat demostrat, amb la construcció de la 

biblioteca, que tenen el seu resultat i objectiu. Perquè invertir en espais on la 

creativitat, la cultura, l’educació i la formació, o l’altruisme a través de les entitats 

municipals són les activitats que s’hi desenvolupen, acaben construint una societat 

millor en valors i actituds, una societat més preparada i més conscienciada per 

assumir el futur incert que a tots nosaltres ens espera. 

 

I òbviament és el moment de viure apassionadament un repte gegantí: la llibertat 

de Catalunya. Segurament som un dels pocs ajuntaments catalans, almenys de 

dimensions no excessivament reduïdes, on tots els representants municipals estem 

convençuts i decidits que cal treballar i facilitar les coses per crear les bases de la 

nova Catalunya que obre l’esperança a un futur millor. Un futur amb majors 

oportunitats laborals, un futur amb més joves talents treballant des del seu 

territori, un futur amb polítiques educatives, socials i ambientals més dignes d’un 

país del segle XXI. 

 

Gironella ha estat i seguirà estant al costat del procés i del país, del president Mas i 

del Parlament de Catalunya, i també del president i el Parlament que surtin de les 

noves eleccions nacionals sempre i quan el seu compromís sigui inequívoc cap a la 

independència.  

 

Ja veieu que la llista és llarga, però també us asseguro que la implicació serà 

màxima. I aquí hi seré durant els 4 anys: per un compromís personal, per un 

compromís amb l’equip que m’acompanya, per un compromís amb Gironella i amb 

el país. Aquí hi seré durant els propers 4 anys. Amb lleialtat i vocació de servei a la 

nostra vila, perquè ens l’estimem, i perquè els ciutadans s’ho mereixen. Moltes 

gràcies a tots, i visca Gironella i visca Catalunya!  

 

Seguidament, el Sr. David Font Simon, Alcalde-President aixeca la sessió 

sent les 12:24 hores,  del que com a Secretària en  dono fe. 

 

I perquè així hi consti als efectes de l’expedient, emeto la present acta amb 

el vist i plau del Sr. Alcalde, a Gironella, 13 de juny de 2015. 

 

 

 


