ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT DEL DIA 11 DE JUNY DE 2011
A Vall-llòbrega, essent les dotze hores del dia 11 de juny de 2011, concorren a la Sala
d’Actes d’aquest ajuntament de Vall-llòbrega els regidors electes en les Eleccions
Locals celebrades el dia 22 de maig d’enguany, prèvia citació de conformitat amb els
articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General
vigent i l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, que
seguidament es relacionen segons han estat entregades les respectives credencials a la
secretaria d’aquest ajuntament:
REGIDORS ASSISTENTS
ENCARNA PALLI I JUSCAFRESA ......................................
ÒSCAR IZQUIERDO FABA ..................................................
RUFINO GUIRADO IRUELA ................................................
MARTA MARTÍ PASTÓ ........................................................
JOAQUIM MONT SERVIÀ ....................................................
ANN JANE BRADLEY..........................................................
VICENÇ CEBRIÀ PEIX ..........................................................

ICV-EPM
ICV-EPM
ICV-EPM
CIU
CIU
CIU
ERC

Els Regidors assistents que constitueixen la majoria absoluta dels regidors electes, ja
que essent aquests set, han concorregut tots a la sessió amb objecte de celebrar Sessió
pública de constitució del nou Ajuntament d’acord amb el que disposa l’article 195 i
següents de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny.
FORMACIÓ DE LA MESA
Acte seguit es procedeix a formar la Mesa d’Edat, integrada pels electes de major i
menor edat, presents en l’acte, i de la qual serà secretària la de l’Ajuntament, segons
disposa l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny, i l’article 37.2 del ROF,
quedant constituïda la Mesa d’Edat de la següent manera:
PRESIDENT: el senyor Vicenç Cebrià Peix, com a regidor de major edat;
VOCAL: el senyor Joaquim Mont Servià, regidor de menor edat,
SECRETÀRIA: la senyora Pilar Blasco i Prim, secretària de l’Ajuntament.
Seguidament el President de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per la constitució
del nou Ajuntament de Vall-llòbrega. A continuació la secretària, per ordre del
President de la Mesa d’Edat dóna lectura a les disposicions aplicables a la constitució
del nou Ajuntament, entre elles, les contingudes a l’article 195 de la LOREG vigent i a
l’article 37 del ROF.
Acte seguit la secretària llegeix els noms i cognoms dels regidors electes i dóna trasllat
de les credencials dels regidors als membres de la Mesa d’Edat els quals procedeixen a
la seva comprovació i a la comprovació de l’identitat dels regidors.

Comprovades dites credencials, el President de la Mesa convida 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 LOREG vigent núm 5/85 de 19 de juny, als quals dóna lectura la secretària.
Resultant que cap dels reunits ve afectat per cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda.
Seguidament la secretària posa en coneixement de la Mesa d’Edat que els regidors
electes, de conformitat amb el que diposa l’apartat 5è de l’article 75 de la Llei 7/85 de 2
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, modificada en aquest punt per
l’article 4 de la Llei 9/91 de 22 de març, han formulat en aquest punt declaració sobre
causes de possibles incompatibilitats sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que
els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
El president de la Mesa, no havent-hi cap regidor afectat per causa d’incompatiblitat i,
per tal que adquireixin la plena condició del càrrec de regidor, cadascú dels regidors
electes han de prestar el jurament o promesa d’acatament de la Constitució, de
conformitat amb l’apartat 8è de l’article 108 de la LOREG vigent, segons fòrmula
establerta pel Reial Decret 707/79 de 5 d’abril següent:
“Juro/ prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’ajuntament de Vall-llòbrega, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”.
Tots els regidors electes presten el seu jurament segons la fòrmula anteriorment
establerta.
Seguidament el president de la Mesa declara CONSTITUÏT el nou ajuntament de Vallllòbrega, en concòrrer la totalitat dels regidors electes en la forma següent:
RUFINO GUIRADO IRUELA............................ ICV-EPM
ÒSCAR IZQUIERDO FABA.............................. ICV-EPM
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA.................... ICV-EPM
MARTA MARTÍ PASTÓ..................................... CIU
JOAQUIM MONT SERVIÀ................................ CIU
ANN JANE BRADELEY.................................... CIU
VICENÇ CEBRIÀ PEIX......................................ERC
ELECCIÓ D’ALCALDE
Una vegada constituïda la Corporació, la secretària, per ordre del president de la Mesa
d’Edat dóna lectura a les normes reguladores de l’elecció d’Alcalde contingudes en
l’article 196 de la Llei Orgànica 5/55, de 19 de juny, les quals estableixen el següent:
-Poden ser candidats els regidors que encapçalin cadascuna de les llistes.
-El que obtingui la majoria absoluta de vots serà proclamat Alcalde
-La votació es farà en paperetes secretes
El president de la Mesa d’Edat pregunta a tots els regidors que encapçalen les
corresponents llistes si accepten ser candidats a alcalde, responent tots que sí. Per tant,

els regidors que encapçalen les corresponents llistes, candidats per al càrrec d’Alcalde,
són els següents:
RUFINO GUIRADO IRUELA...... ...ICV-EPM
MARTA MARTÍ PASTÓ................ ...CIU
VICENÇ CEBRIÀ PEIX................... ERC
Seguidament s’efectua la votació i realitzat l’escrutini, es produeix el resultat següent:
-Vots emesos
-Vots vàlids

set
set

7
7

D’aquests set vots vàlids quatre són vots a favor del senyor Rufino Guirado Iruela, i
tres són vots a favor de la senyor Marta Martí Pastó.
En conseqüència, essent set el nombre de regidors, ha obtingut quatre vots el senyor
Rufino Guirado i Iruela, i és així proclamat Alcalde pel President de la Mesa d’Edat.
PRESA DE POSSESSIÓ DE L’ALCALDE
Acte seguit, i de conformitat amb els articles 108 .8 de la LOREG, articles 18 del Reial
Decret Legislatiu 781/86 de 18 d’abril i article 40.2 del ROF, el senyor Rufino Guirado
Iruela pren possessió del càrrec d’alcalde llegint la següent fòrmula:
“Juro/ prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Vall-llòbrega, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”.
El president de la Mesa d’edat manifesta al senyor Alcalde que pot ocupar la
presidència i li fa entrega del bastó de comandament.
La Secretaria, una vegada constituït el nou Ajuntament, fa entrega de l’acta d’arqueig
que, amb caràcter extraordinari s’ha subscrit als efectes previstos a l’article 36.2 del
ROF.
Complert l’objecte de la convocatòria l’Alcalde fa ús de la paraula i s’adreça als
membres del Consistori i als assistents a l’acte amb les següents paraules, segons consta
textualment en el document escrit que fa entrega a la Secretaria
“Agraeixo la presència de tots vosaltres.
En primer lloc vull agraïr públicament, pel suport i recolzament que he obtingut durant aquests anys
treballant a l’Ajuntament, 9 com a regidor i 2 com Alcalde, a la meva senyora, Nuri, aquí present i a la
resta de la meva familia, ja que sense ells avui no estaria aqui.

A més, no puc passar per alt el meu agraïment a tota la gent que ha confiat en el meu equip i en mi i pels
resultats obtinguts el dia 22 de maig.
En aquesta última legislatura hem format govern amb Esquerra Republicana i també en formaran part en
aquest mandat que avui comença. Vull agraïr la feina que hem fets plegats.
En aquestes eleccions no hi ha hagut ni guanyadors ni perdedors. Tots estem aquí per la mateixa finalitat:
treballar pel poble. I espero que així sigui. En la gestió municipal sempre hi pot haver errors i sempre és
millorable. Entenc que totes les persones que formem part del consistori municipal hem de poder aportar
el nostre coneixement i el nostre interès comú pel bé del poble.
Intentarem complir el programa que us vam presentar. Sabem que aquesta legislatura no serà fàcil, però
no ens fa por, i segur que plegats ens en sortirem.
La nostre intenció és començar per l’aprovació del Pla General que ens ha d’aportar zones esportives i
d’equipaments. Treballarem per l’escola i també per aconseguir una Sala Polivalent ajustada a les nostres
necessitats. Sobretot volem potenciar el nostre municipi com Entitat. Vall-llobrega es mereix que la
cuidem entre tots, que la mimem, perquè és d’agraïr la qualitat de vida que ens dona.
Abans d’acabar us vull dir que no dubteu a acostar-vos a l’Ajuntament. Sabeu que en tot moment estic a
la vostra disposició per ajudar-vos al que calgui. Sempre he pensat que per ser un bon alcalde no cal ser
un gran polític i aquesta és la meva funció. Vull ser l’alcalde de tothom.
Amb el recolzament de tots vosaltres farem un Vall-llobrega encara millor.
Gràcies a tots.
Visca Vall-llobrega

A continuació l’Alcalde cedeix l’ús de la paraula a la resta de regidors que vulguin fer
alguna intervenció.
Pren la paraula la regidora Marta Martí la qual felicita el nou Alcalde i pronuncia les
següents paraules, segons consta també de manera textual en l’escrit que fa entrega a la
Secretaria
“Bon dia a tothom, en primer lloc en nom de tot l’equip de CIU Vall-llobrega moltes gràcies a totes les
persones que ens vareu donar confiança el dia 22 de maig.
No vareu ser pocs, gràcies a vosaltres aquesta legislatura CIU tindrà una regidora més. Som l’únic equip
que ha pujat un regidor i això, políticament vol dir que hem treballat bé, jo puc dir que molt bé i hem
d’estar orgullosos de la feina feta. Però posats a ser sincers i sabeu que ho som, personalment molt
contents no estem i no ens amaguem.
Vàrem fer una campanya Pensant en Positiu, vàrem treballar en un projecte per aconseguir el Canvi en
Positiu i avui, com podeu veure per molt que siguem optimistes el Canvi que molts volíem no forma part
del Govern.
Avui Vall-llobrega constitueix un nou Govern amb ICV la força més votada conjuntament amb el
Regidor d’ERC. I dic nou Govern perquè comença una nova legislatura, perquè hem canviat una cara per
una altra i perquè un regidor d’ERC ja no hi és, per nosaltres això és l’únic que té de nou aquest Govern i
s’allunya bastant del Canvi que nosaltres esperàvem.
Tot i així, des de CIU us felicitem perquè haver aconseguit pactar després de tot el que us heu dit
públicament és tot un mèrit i desitgem pel bé del poble que tingueu solventades totes les discrepàncies i

que Vall-llobrega no se’n ressenti. També aprofitarem l’ocasió per demanar-vos molta força i dedicació,
més eficàcia i sobretot una millor gestió.
Us demanem també que no oblideu que tot i ser la força més votada hi ha un tant per cent molt elevat de
la població, que com nosaltres, esperava un canvi i que ara és feina vostra el treballar per tots i cadascun
dels veïns amb la mateixa intensitat, us hagin votat o no.
El nostre equip ha deixat de treballar en la campanya però us podem assegurar que no hem deixat de
treballar en el projecte de futur que molts desitgem per Vall-llobrega, per això ens posem a la disposició
del nou govern perquè consensuï amb nosaltres, si més no, els temes més importants que a hores d’ara
tenim pendents, així com també, restem a la disposició de tots els veïns i veïnes del poble per qualsevol
dubte que pugui haver.
Seguint amb la nostra manera de fer i de ser, continuarem en positiu, però això no vol dir que fem
concessions. Que per nosaltres la crisi en que ens trobem no serà excusa vàlida per no treballar, per no
demanar, per no projectar i per no aconseguir.
Que entendrem mesures d’austeritat amb coherència, però no acceptarem de cap manera la deixadesa, la
falta d’implicació, ni la falta de transparència.
Convergència i Unió vol que a Vall-llobrega es recuperi la confiança i l’autoestima. I això només
s’aconseguirà amb la màxima força i unitat, amb la màxima ambició i amb el màxim rigor.

A continuació el Regidor per ERC, va prendre la paraula i va dir el següent:
Bon dia a tothom. Avui els regidors electes estem aquí perquè els ciutadans i ciutadanes de Vall-llobrega
ens han votat per treballar ple poble.
Aquesta tasca que ens tocarà realitzar entre els grups que formen el govern el propers quatre anys, serà la
continuació de la feina feta fins ara.
Esquera, com ja se sap, ha optat per donar suport a la llista més votada per afavorir la creació d’un
govern estable
Abans de decidir-nos s’han valorat mols aspectes d’aquest futur govern i el fet de poder acabar tots els
projectes començats durant l’anterior mandat on Esquerra també hi era present han fet que avui tornem a
ser aquí
Aquests propers anys seran difícils
La contenció econòmica ha de ser present en l’elaboració de pressupostos i aquest mandat ha de ser mes
que mai auster des de un principi i per tant la nostra feina ha de ser coherent , clara, neta i transparent,
Vall-llobrega es mereix el millor de nosaltres i esperem que amb l’ajuda de tothom puguem aconseguir
totes les fites que ens hem proposat

Seguidament, el senyor Alcalde President aixeca la sessió, essent les tretze hores
Vist i Plau
En dono fe
L’Alcalde
La secretària
Rufino Guirado i Iruela

Pilar Blasco Prim

