ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011 DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORREBESSES
Identificació de la sessió
Núm.: 6/2011
Caràcter: constitutiva
Data: 11 de juny de 2011
Horari: de les 12:05 a les 12:20 hores
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Regidors
Mario Urrea Marsal
Amparo Vidal Masip
Benito Buixadera Vidal
Joan Marc Jornet Curcó
Artur Ribes Masip
Núria Filella Prunera
Laia Cubells Esteve
Secretària accidental
Immaculada Marsellés Fontanet

Desenvolupament de la sessió
A les dotze hores i cinc minuts, prèvia citació en forma, concorren els regidors electes de la
nova Corporació, amb la presència de l’alcalde sortint i de nombrós públic.
La secretària: Bon dia. L’objecte d’aquesta sessió és la de constituir el nou Ajuntament
d’aquest municipi, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 22 de maig, data de
celebració de les votacions per a la renovació de la totalitat dels membres de les corporacions
locals.
El procediment de constitució de l’ajuntament, de conformitat amb allò que disposa la legislació
electoral vigent, 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 i el Document
Nacional d’Identitat si hi haguessin dubtes sobre la seva identitat.
c) Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista d’acatament a
la Constitució.
d) Elecció de l’alcalde o alcaldessa de Torrebesses.

En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors i regidores electes la següent
documentació, d’entre l’exigida per l’article 36.2 del ROF:

-

Justificants de les existències en efectiu i en dipòsits bancaris.
Inventari de béns, actualitzat a 26/02/2010.

La secretària convida els regidors de més i menys edat, Benito Buixadera i Artur Ribes,
respectivament, perquè formin la Mesa d’edat. N’assumeix la Presidència el Sr. Buixadera.

El president: Bon dia. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de
Torrebesses. Té la paraula la secretària accidental a l’objecte d’anar cridant, de forma
individualitzada, a cada regidor i regidora electe, per tal d’acreditar la seva personalitat.
La secretària crida els regidors electes dels diferents grups, els quals li mostren les respectives
credencials.
El president de la Mesa comprova el nombre d’assistents i anuncia que hi ha quòrum suficient
per a la celebració de la sessió.
El president: Un cop comprovades les credencials de tots els regidors i regidores electes, si n’hi
ha cap a qui afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la Llei Orgànica del
Règim Electoral General en els seus articles 202 i 203, i altra legislació concordant, ho ha de
manifestar en aquest moment. (Pausa). Seguidament, no havent-hi cap regidor ni regidora
electe afectat per causa d’incompatibilitat, es formularà la promesa o jurament d’acatament a la
Constitució, per la qual cosa convido tots els regidors i regidores a posar-se dempeus. La
secretària els farà lectura de la fórmula legal de jurament o promesa, llegint a continuació, de
forma individualitzada, els noms de tots els regidors i regidores electes, els quals han de
respondre:
"Si, ho juro” o “Si, ho prometo"
Fórmula que poden acompanyar de l’afegit “per imperatiu legal”, si així ho desitgen.
La secretària llegeix la fórmula de jurament o promesa a cadascun dels regidors electes, tots
els quals responen amb la fórmula “Sí, ho prometo”, sense cap altre afegit.
El president: Queda constituït el nou Ajuntament de Torrebesses. A continuació es procedirà a
l’elecció de l’alcalde o alcaldessa del municipi, per la qual cosa té la paraula la secretària, a fi
que ens expliqui el procediment d’elecció.
La secretària: L’elecció es farà de conformitat amb el procediment previst per l’article 196 de la
Llei Orgànica del Règim Electoral General, mitjançant el sistema de votació secreta contemplat
a l’article 5 de la mateixa Llei. És a dir, mitjançant la formulació de votació a través de
paperetes per cada regidor i regidora, que es dipositaran en la urna, i serà escollit alcalde o
alcaldessa el candidat o candidata que obtingui la majoria absoluta en la primera votació o, en
el seu defecte, qui encapçali la llista més votada en les passades eleccions.
Poden ser candidats tots els regidors i regidores que encapçalin les seves corresponents llistes.
El president: Quins regidors i regidores que encapçalin les seues corresponents llistes
presenten candidatura?

El Sr. Marrio Urrea, cap de llista d’Independents per Torrebesses-Progrés Municipal manifesta
que presenta candidatura.
La Sra. Laia Cubells, cap de llista de Convergència i Unió declara que no presenta candidatura.
El president: Queda proclamada la candidatura presentada pel senyor Mario Urrea Marsal.
Seguidament, els regidors i les regidores poden dipositar el seu vot a l’urna, per a la qual cosa
se’ls anirà passant aquesta urna perquè dipositin el seu vot.
Comença la votació.
El president: Realitzat l’escrutini de les paperetes dipositades, aquest dóna el resultat següent:
-

Vots a favor del senyor Mario Urrea Marsal, candidat presentat per Independents per
Torrebesses-Progrés Municipal.........................................................
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-

Vots en blanc .....................................................................................
Vots nuls .. .........................................................................................

0
0

El president: Queda proclamat alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses, el regidor Mario Urrea
Marsal, del grup Independents per Torrebesses-Progrés Municipal. Prego que es dirigeixi a la
Mesa (Pausa). Accepta vostè el càrrec d’alcalde del municipi de Torrebesses?
L’alcalde electe: Sí.
El president: Prego a la secretària que li llegeixi la fórmula de jurament o promesa d’acatament
a la Constitució.
La secretària: Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment les
obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Torrebesses, amb lleialtat al Rei, i respectar
i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
L’alcalde electe: Sí, ho prometo.
El president: Pot vostè ocupar la Presidència.
En aquest moment, abandonen la Mesa presidencial els membres de la Mesa d’edat, els quals
es dirigeixen als seus respectius escons.
L’alcalde: Primerament, m’agradaria donar la insígnia commemorativa de l’Ajuntament a aquells
regidors que entren de nou en aquesta Corporació. (es fa entrega a la Sra. Núria Filella i Sr.
Artur Ribes).
Ara m’agradaria donar la paraula a la Laia Cubells.
La Sra. Cubells: Felicitar-vos, vull felicitar el Mario.
L’alcalde: Benvinguts regidores, regidors, veïnes i veïns a aquesta sala de tots. En primer lloc,
voldria agrair a tots els veïns i veïnes per la confiança que han dipositat en tots nosaltres per
què continuem governant durant quatre anys més. En segon lloc, vull felicitar als regidors i
regidores que han sortit elegits.
Aquesta legislatura l’encetem, amb una majoria més amplia però s’entén també amb una major
responsabilitat, estem satisfets de pensar que el poble de Torrebesses a valorat l’esforç fet
durant els darreres 4 anys i des d’aquí també voldria invitar a la representant de l’altre grup
municipal a què participi activament en les tasques de govern, a què realitzi les aportacions que

cregui necessàries per fer que el poble continuï avançant cap un major benestar i on la
convivència sigui la veritable protagonista.
L’Ajuntament, com jo l’entenc, i crec que els altre membres de grup també, requereix
participació, consens, estima pel poble però especialment estima per les persones, capacitat
d’escoltar, d’entendre i de comprendre els diferents problemes i necessitats de tots.
Voldria que encetéssim aquesta etapa amb la il·lusió de fer feina per Torrebesses, per la seva
gent, per tothom, per les dones i pel jovent, per la gent gran i per les famílies, us prometo
dedicació i esforç de tot l’equip i meua. I com deia Miquel Martí Pol “cap esforç no cau en terra
estèril i només cal el seu temps per a què doni fruits”.
Hem de construir un poble basat en les persones, no solament hem de fer, si no que hem de
deixar fer i sobre tot ajudar a fer, no hi ha d’haver una sola iniciativa, provingui don provingui,
d’un grup de veïns o veïnes o d’alguna de les associacions del poble que es quedi sense el
recolzament i no intentem portar-la a terme entre tots.
En els temps actuals i com a conseqüència de la crisis que estem patint caldrà ser més
prudents i rigorosos que mai en la priorització dels projectes i dels recursos, perquè la nostra
obligació és administrar un patrimoni que és de tothom i cal fer-ho de forma transparent.
L’actuació de l’Ajuntament ha de seguir la línia dels darrers anys, treballant i prioritzant la
cohesió social i el desenvolupament econòmic, aquest l’hem de basar, davant la previsible
manca de recursos, en la creativitat i la innovació, hem de ser originals i únics, no podem
repetir el que fan els altres.
Torrebesses en els darrers anys ha estat un referent en la comarca i hem de continuar
treballant i lluitant per la conservació del valuós patrimoni arquitectònic i el privilegiat entorn
natural que ens envolta i que és un dels grans llegat que ens han deixat els nostre
avantpassats.
Gràcies també a totes les persones que des de les entitats, associacions i institucions treballen
pel nostre poble, per tirar-lo endavant cal la col·laboració i participació de tothom.
I, finalment i no per això el menys important donar les gràcies per endavant a la meva família, i
a la de tots vosaltres per extensió, per haver estat al nostre costat donant-nos suport en tot
moment, i perquè a partir d’ara no podran gaudir de tant temps de la nostra presencia,
l’Ajuntament segur que ens robarà un temps que en molts casos els hauríem dedicat a ells.
Amics, amigues, gràcies a tothom per ser aquí. I que tinguem tots una bona legislatura.

I essent les dotze hores i vint minuts, l’alcalde aixeca la sessió, de la qual jo, com a secretària
accidental, estenc aquesta acta.

La secretària

L’alcalde

Imma Marsellés Fontanet

Mario Urrea Marsal

DILIGÈNCIA.L’estenc jo, la secretària, per fer constar que aquesta acta ha estat aprovada per unanimitat en
el Ple extraordinari del dia 8 de juny de 2011, i que ha estat transcrita en paper numerat de la
Generalitat, essent la primera pàgina la número 726619 D, i la darrera la 726622 D.
Torrebesses, 8 de juny de 2011

Imma Marsellés Fontanet

