
 

 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU 

AJUNTAMENT DEL DIA 13 DE JUNY DE 2015 

 

A Vall-llòbrega, essent les dotze hores del dia 13 de juny de 2015, 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 

 

RUFINO GUIRADO IRUELA.........  CIU 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ..........   CIU 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA...   CIU 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR............   CIU 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX................ERC 
SUSANNA GARCIA BRAMLEY........ERC 
ALBERT GIRONÈS MORADELL..... JxV 
 

 

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, havent declinat els que es presenten a candidat a Alcalde, 

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: 

 

PRESIDENTA: la senyora Susanna Garcia. 

VOCAL: la senyora Gemma Julià.  

SECRETÀRIA: la senyora Pilar Blasco i Prim, secretària de l’Ajuntament. 

Seguidament la Presidenta de la Mesa d’Edat declara oberta la sessió per la constitució 

del nou Ajuntament de Vall-llobrega. A continuació la secretària, per ordre de la 

Presidenta 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. Donades per 

comprovades dites credencials, la Presidenta 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 disposa 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. 

 

La Presidenta de la Mesa, no havent-hi cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat 

i, per tal que adquireixin la plena condició del càrrec de regidor, indica que 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 fórmula 

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-llobrega, 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”. 

 

Els regidors electes presten el seu jurament.  

 

Per part del regidor, Albert Gironès, s’afegeix a més del “imperatiu legal” de la fórmula, 

les següents paraules: “Tanmateix, 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 sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 

exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes les 

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

 

Seguidament la Presidenta de la Mesa declara CONSTITUÏT el nou ajuntament de Vall-

llobrega, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent: 

 

RUFINO GUIRADO IRUELA...........CIU 
OSCAR IZQUIERDO FABÀ.............CIU 
ENCARNA PALLÍ JUSCAFRESA.......CIU 
GEMMA JULIÀ TEJEDOR...............CIU 
VICENÇ CEBRIÀ I PEIX.................ERC 



SUSANNA GARCIA BRAMLEY.........ERC 
ALBERT GIRONÈS MORADELL........JxV 
 

 

 

ELECCIÓ D’ALCALDE 

 

Una vegada constituïda la Corporació, la secretària, per ordre de la presidenta 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 pot fer en paperetes secretes. 

 

La presidenta 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.......... CIU 

VICENÇ CEBRIÀ PEIX...................  ERC 

ALBERT GIRONÈS MORADELL.... JxV 

 

 

Seguidament s’efectua la votació i realitzat l’escrutini, es produeix el resultat següent: 

 

-Vots emesos                                                    set                                        7 

-Vots vàlids                                                      set                                        7 

 

D’aquests set vots vàlids quatre són vots a favor del senyor Rufino Guirado Iruela, dos  

són vots a favor del senyor Vicenç Cebrià Peix, i un a favor del senyor Albert Gironès. 

 

En conseqüència, essent set el nombre de regidors, ha obtingut quatre vots el senyor 

Rufino Guirado i Iruela, i  és  així proclamat Alcalde per la Presidenta 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 fórmula: 

“Juro/ prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 

càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Vall-llobrega, 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”. 

La presidenta 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. 

“ Benvolguts i benvolgudes! 

Abans de res, vull expressar la meva gratitut a tots vosaltres per acompañar-me en aquest dia tan 

i tan especial per a mi. Gràcies de tot cor a totes aquelles persones que han confiat en mi i el 

meu grup, gràcies també a la senyora Pilar Blasco, secretaria de l’Ajuntament, Sra. Mireia i Sra. 

Marina per la seva eficàcia i paciència i també a la resta del personal de l’Ajuntament de Vall-

Llobrega.  

Avui és un gran dia per a mi i els meus companys, ja que encetem aquest nou repte que el poble 

de Vall-Llobrega ens ha encomenat, repte que afrontarem amb tota il.lusió, amb més ganes de 

treballar que mai i amb més proximitat a tots i cadascú de vosaltres, ja que el poble és de tots i 

amb tots podrem fer un Vall-Llobrega encara millor. M’heu donat la vostra confiança i us ho 

agraeixo de debò per això voldria transmetre’us la meva també. 

Us vull fer esment que m’agradarà ser l’alcalde de tots els ciutadans del nostre municipi, és per 

això, que estic obert a escoltar i tractar els temes que us preocupin, per si teniu propostes o 

dubtes en qualsevol àmbit. 

Confío que desde la oposició facin una feina constructiva ja que la única i més important 

finalitat és poder millorar el nostre poble. “ 

 

A continuació l’Alcalde cedeix l’ús de la paraula als portaveus des grups d’ERC i JxV 

que vulguin fer alguna intervenció. 

Pren la paraula el regidor i portaveu d’ERC, Sr. Vicenç Cebrià i Peix, el 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: 

“ En el meu comiat com alcalde de Vall-llobrega, vull agrair a tota la gent que ens ha 

donat la confiança al nostre grup, també el meu agraïment als companys de govern 

d’aquest mandat, com també a la secretaria, Pilar, i a la Marina i la Mireia i l’equip de 

tècnics de l’Ajuntament i a la brigada municipal que s’han esmerçat a tenir el poble 

“ben polit”, Pitu, Narcís. També molt especialment al senyor Guirado pel seu 

recolzament que em va prometre, malgrat tot, i que no em pogut posar-nos mai d’acord. 

Espero que en aquest mandat pugui complir les seves promeses envers el nostre poble. 

Moltes gràcies a tothom.” 



 

A continuació el Regidor portaveu per JxV, va prendre la paraula i va dir el següent:   

 

“Senyor alcalde, regidores, regidors, secretària, veïns i veïnes de Vall-llobrega,  

Des del grup Junts per Vall-llobrega volem donar les gràcies als 103 veïns i veïnes que han 

confiat en nosaltres. Persones que amb els seus vots ens han permès entrar com a força política 

amb l’objectiu de millorar el nostre municipi.  

Com a regidor escollit defensaré el programa polític amb el què ens vam presentar a les 

eleccions i pel qual ens van votar. És als ciutadans i ciutadanes del nostre municipi, tant als que 

ens van votar com als que no, als que prometem defensar un model de poble basat en la 

participació ciutadana, la comunicació i la transparència. 

Aportarem la nostra feina i ens posem a disposició d’allò que se’ns sol·liciti per part dels veïns i 

veïnes i de l’equip de govern i no deixarem d’escoltar les seves veus posant com a objectiu 

prioritari la lleialtat a Vall-llobrega. La nostra acció política no es limitarà a aixecar el braç al 

Ple sinó que proposarem mocions, esmenes, ens apassionarem en els debats, ens arremangarem 

i, no els quedi cap dubte, els fiscalitzarem quan calgui per la seva feina.  

Vall-llobrega ens ha donat un missatge per a fer una oposició responsable i constructiva, però 

alhora crítica, i no dubtarem en recordar les seves promeses de campanya 

Voldria en nom propi i del grup al qual represento felicitar públicament al nou alcalde i al seu 

equip i ens posem a la seva disposició per tirar endavant Vall-llobrega. 

Una part important de la població va parlar a les urnes el passat 24 de maig i va decidir que 

aquesta fos la composició de l’Ajuntament en els propers 4 anys. Una configuració que ha donat 

una majoria absoluta a CiU. Només esperem que, malgrat la majoria absoluta, sigui una 

legislatura oberta i participativa, amb un equip de govern dialogant i transparent amb la resta de 

grups municipals i amb la ciutadania. Al mateix temps els recordo que no n’hi ha prou de fer-ho 

bé si no que s’ha de fer millor. Gràcies” 

 

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 

 

 


