AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Expedient núm.: X2019000229
Acta de Constitució de l'Ajuntament
Procediment: Convocatòria de la Sessió Constitutiva i Acta de Constitució de
l'Ajuntament.
Dia i hora de la reunió: 15 de juny de 2019, a les 16h
Lloc de celebració: Sala del Centre Cívic
Document signat per: L'Alcalde, la Secretaria
ACTA DE CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
En la localitat de Vilajuïga sent les 16 hores
hores, del dia 15 de juny de 2019, en
compliment del que es disposa 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 Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret
2568/1986,
68/1986, de 28 de novembre, i a aquest efecte de procedir a celebrar la constitució
del nou Ajuntament de Vilajuïga
Vilajuïga,, a la vista dels resultats de les Eleccions Municipals
celebrades el dia 26 de maig de 2019, per a la renovació de la totalitat dels membres
de les Corporacions Locals, es reuneixen els Srs. Regidors Electes enumerats a
continuació:
Sra. Joana Cobo Ortiz(ERC)
Sr. Oscar Garcia Belmonte (ERC)
Sr. Narcis Brugat Ras(ERC)
Sra. Roser Ripoll Coll (APV)
Sr. Xavier LLorente Cabratosa
(APV)
Sr. Ricard Llorente Carreras(APV)
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)

Excusant
xcusant la seva assistència:
Cap
La Corporació està assistida per la Secretaria i Interventora d'aquest Ajuntament que
dóna fe de l'acte.
La Secretaria pren la paraula i diu: Bon tarda a tothom, l’objecte d’aquesta sessió és
procedir a la constitució del nou Ajuntament d’aquesta Vila, a la vista dels resultats que
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es van produir el passat dia 26 de maig, en la celebració de le
less votacions per a la
renovació de la totalitat dels membres de les corporacions locals.
El procediment de constitució de l’Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la
legislació electoral vigent, implica la realització de les operacions següents:
a)
Constitució
stitució de la Mesa d’Edat, formada pels regidors electes de major i
menor edat presents en aquest acte.
b)
Acreditació dels regidors electes davant la Mesa d’Edat, mitjançant la
presentació de la Credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el
Document
nt Nacional d’Identitat.
c)
Jurament o promesa del càrrec mitjançant la fórmula legalment prevista.
d)
Elecció de l’Alcalde
En aquest acte es troba a disposició de tots els regidors electes la documentació
relativa a l’acta d’arqueig, justificants d’existències en metàl·lic de l’Ajuntament
dipositats
ipositats en la caixa municipal i l’inventari del Patrimoni municipal.
FORMACIÓ DE LA MESA D'EDAT
Acte seguit es procedeix a formar la mesa d’edat, amb aquesta finalitat es convida a la
Sra. Roser Ripoll Coll, com regidora de major edat per tal que presideixi la mesa i al Sr.
Ricard Llorente Carreras regidor de menor edat, com a vocal i essent el Secre
Secretaria de
la Corporació la Secretaria de la Mesa d’Edat
Intervé la Sra. Presidenta de la Mesa:
Molt bona tarda. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament de
Vilajuïga. Es dona la paraula a la Secretaria a l’objecte d’anar cridant de forma
individualitzada, a cada regidor electe als efectes d’acreditar la seva personalitat.
Intervé la Secretaria:
Crida a cada regidor/a. Un cop acreditada la personalitat, es comprova el nombre
d’assistents i s’anuncia si EXISTEIX QUÒRUM SUFICIENT PER LLA
A CELEBRACIÓ DE LA
SESSIÓ.
COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L'AJUNTAMENT
Seguidament la Secretaria
a de la Mesa, procedeix a donar lectura de totes les
credencials, que li han estat lliurades acreditatives de la personalitat dels Regidors
Regidors/res
electes, procedint a la comprovació d'aquestes, i acreditant cada Regidor
Regidor/a electe la
seva personalitat.
A continuació, es comprova que tots els Regidors
Regidors/res electes han formulat les
declaracions referides en l'article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d'abri
d'abril,
l, Reguladora de les
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Bases
ses del Règim Local, convidant la Presidenta de la mesa d'Edat als Regidors electes
a què exposin si els afecta alguna causa d'incompatibilitat sobrevinguda amb
posterioritat a la seva declaració, sense que per part d'ells hi hagi ma
manifestació
nifestació alguna.
Seguidament, no havent cap regidor/a afectat per causa d’incompatibilitat i ttenint 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'Or
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, d
del
el Règim Electoral
General de prestar jurament o promesa.
ACTE DE JURAMENT O PROMESA
Intervé la Secretaria:
El jurament o la 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: «Juro (o prometo) per la meva consciència i honor, complir

fidelment
lment les obligacions del càrrec de Regidor d'aquest Excm. Ajuntament, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat
i l’Estatut d’autonomia de Catalunya ».
A continuació la Secretaria
a de la Corporació procedeix
cedeix a nomenar a cadascun dels
Regidors/res electes, llegint la fórmula personalment a cadascun d'ells
d'ells/elles,
manifestant-se
se de la següent manera:
Regidor electe
Joan Aguilar Destart
Narcís Brugat Ras
Joana Cobo Ortiz

Partit Polític
Junts per Vilajuïga
ERC
ERC

Oscar Garcia Belmonte
Paula Pairó Cortada

ERC
Assemblea

[jura/promet]
Si, prometo
Si,prometo
Si, prometo per imperatiu legal i per
expressió democràtica de la voluntat
ciutadana,
manifesto
el
ferm
compromís amb les valors de la
República catalana i declaro que
continuaré
treballant
en
la
construcció
d’una
Catalunya
políticament lliure, socialment justa,
econòmicament
prosp
prospera
i
territorialment equilibrada
Si,prometo per imperatiu legal.
per Si, prometo per imperatiu legal i per
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Vilajuïga

Francesc
Xavier Assemblea
LLorente Cabratosa
Vilajuïga

per

Simo Colls Costa

Assemblea
Vilajuïga

per

LLorente Assemblea
Vilajuïga

per

Ricard
Carreras

Roser Ripoll Coll

Assemblea
Vilajuïga

per

poder seguir servint al poble que
m’ha escollit, únic dipositari de la
sobirania però sense renunciar mai
als principis republicans ni al dret a
la independència del nostre poble.
Si, prometo per imperatiu legal, i
prometo
també
treballar
pel
benestar, la igualtat i la justícia
social de Vilajuïga sense renunciar
mai als principis republicans ni al
dret a l’autodeterminació dels Països
Catalans
Si, prometo per imperatiu legal, i
prometo
també
treballar
pel
benestar, la igualtat i la justícia
social de Vilajuïga sense renunciar
mai als principis republicans ni al
dret a l’autodeterminació dels Països
Catalans.
Si, prometo per imperatiu legal i per
poder seguir
guir servint al poble que
m’ha escollit, únic dipositari de la
sobirania però sense renunciar mai
als principis republicans ni al dret a
la independència del nostre poble
Si, prometo per imperatiu legal i per
poder
der seguir servint al poble que
m’ha escollit, únic dipositari de la
sobirania però sense renunciar mai
als principis republicans ni al dret a
la independència del nostre poble

Intervé la Presidenta de la Mesa:
Queda constituït el nou Ajuntament de Vilajuïga
A continuació es procedirà a l’elecció de l’alcalde/ssa de la ciutat, pel que té la paraula
la Sra. Secretaria
a a l’objecte d’explicar el procediment per la seva elecció.
ELECCIÓ DE L'ALCALDE
Seguidament es procedirà a l’elecció d’alcalde/ssa de conformitat amb el procediment
previst a l’article 196 de la LOREG, mitjançant el procediment, consensuat amb totes
les forces locals, de votació ordinària, és a dir, les que es manifesten amb
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assentiment, dissentiment, o abstenció i a ma alçada, com s’u
s’utilitza
tilitza a les sessió
Plenàries.
Poden ser candidats tots els regidors/es que encapçalin les seves corresponents llistes.
Si algun d’ells obté la majora absoluta dels vots dels regidors serà proclamat electe. Si
cap d’ells obté l’esmentada majoria serà proclamat Alcalde/ssa el/la
/la regidor/a que
encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent
municipi.
Proclamació de candidats a l'Alcaldia
Després d'això la President
Presidenta de la mesa d'edat, pregunta els Regidors/a
Regidors
que
encapçalen les llistes, si mantenen la seva candidatura a Alcalde
Alcalde/ssa
/ssa o la retiren,
manifestant-se
se en el següent sentit:
Francesc Xavier LLorente Cabratosa (AxV)
Joana Cobo Ortiz (ERC)
Joan Aguilar Destart (JxV)

Si, la presento
No la presento
No la
a presento

Seguidament es procedeix a proclamar la candidatura a l'Alcaldia de l'Ajuntament del
Sr. Francesc Xavier LLorente Cabratosa, d’Assemblea per Vilajuïga (AxV)
Es procedeix a continuació a la votació pels Srs. Regidors.
Acabada la votació, es procedeix a l'escrutini dels vots emesos que són llegits en veu
alta per la Presidenta de la mesa d'Edat, amb el següent resultat
VOTS EMESOS:
VOTS A FAVOR :
VOTS EN CONTRA:
ABSTENCIONS:

9
5
0
4

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, en ser el nombre de Regidors de
NOU i la majoria absoluta de CINC, la Presidenta de la mesa d'edat procedeix a
proclamar Alcalde-President
President de la Corporació a
al Sr. Francesc Xavier LLorente
Cabratosa, cap de llista de d’Assemblea per Vilajuïga (AxV)
La Presidenta demana al Sr. Llorente que es posi dret, i li pregunta si accepta el càrrec
d’Alcalde de l’Ajuntament de Vilajuïga, l’ Alcalde electe, respon que sí.
PRESA DE POSSESSIÓ
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A continuació, de conformitat amb l'article 18 del TRRL 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 n
novembre, la Secretaria procedeix a donar lectura
le
a la
fórmula d’acatament a la Constitució, segons el següent literal: «Juro (o prometo) per
la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'Alcalde
d'AlcaldePresident d'aquest Excm. Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma
rma fonamental de l'Estat i l’Estatut d’autonomia de Catalunya».
Seguidament, l'Alcalde es manifesta de la següent manera: Si, prometo per imperatiu
legal, i prometo també treballar pel benestar, la igualtat i la justícia social de Vilajuïga
sense renunciar mai als principis republicans ni al dret a l’autodeterminació dels Països
Catalans.
Realitzat el jurament, la Sra. Presidenta de la mesa, llegeix un poema d’Albada
Albagès, de títol Just, que diu:
Desitjo. Un futur sense crosses.
Rebutjo. El passat de rancúnies.
Estimo. Aquest present d'esperança.
Tanco la roda cercant justícia
Seguidament, l’Alcaldessa sortint, Sra. Joana Cobo Ortiz, li fa lliurament de l’ atribut del
seu càrrec: bastó de comandament
comandament, i passa a ocupar la presidència de la Sala
Sa i
dissolent-se
se la Mesa d'Edat.
A continuació el Sr. Alcalde
Alcalde-President,
President, cedeix el torn de paraula als representants de
les diferents forces amb represent
representació en la corporació municipal. Ell representant de
Junts per Vilajuïga,, declina l’oferiment, la representant d’ERC, diu
iu que l’accepta i diu
que en nom
m dels 5 component de l’equip de govern sortint diu:
“Abans d'acomiadar-me
me com alcaldessa del meu poble, voldria compartir amb tots
vosaltres el que sento en aquests moments...
Fa quatre anys, amb els companys de "Junts per Vilajuïga", vàrem decidir assumir la
responsabilitat de tirar endavant l'alcaldia del nostre poble.
Sabíem que la Casa de la Vila, passava per greus problemes econòmics.
Els problemes van ser molt més greu del que ens pensàvem i en
enss va condicionar des
del principi del mandat.
Vàrem haver de prendre mesures a contracor, sent molt conscients, que aquell fet, ens
marcaria per sempre. Suposo que tots sabeu a què em refereixo... A la terrible pujada
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del 100% de l'IBI. Un fet, que aquest
aquestes
es últimes setmanes se n'ha tornat a parlar molt.
Tant de bo, haguéssim trobat una altra solució, però de veritat que no n'hi havia.
Qualsevol altra proposta era empitjorar la situació econòmica del nostre Ajuntament. I
l'alternativa de no pagar les obres, no era ni de lluny, l'opció correcte.
Aquest fet va crear molt malestar amb els veïns, però creieu
creieu-me
me que nosaltres també
ho vàrem patir moltíssim.
Durant aquests anys, ens hem esforçat buscant la manera de poder
poder-vos compensar
aquest fet. Hem buscat
at totes les subvencions possibles que ens ajudessin a fer millores
al nostre estimat poble. I tot i la crítica situació, hem fet molta inversió. Hem asfaltat al
voltant de 30 carrers, un nou enllumenat públic en part del poble, hem pintat els
carrers, intentant
entant posar un xic més d'ordre, asfaltat i enllumenar el Passeig General
Moragues, canviar bona part dels tancaments de les finestres d
de
e l'escola. Queda una
última fase i confiem que el nou equip de govern, aquest estiu l'acabaran.
Econòmicament hem fet una bona feina. En aquests 4 anys hem liquidat cap a
1.000.000 € i abans d'acabar aquest mandat que encetem avui, el nou equip de
govern, deixarà liquidat la totalitat del deute que encara hi ha pendent,500.000 €.
Han sigut quatre anys intensos, i a Vilaj
Vilajuïga
uïga ens ha passat de tot!
L'abril del 2017, rebíem una mala notícia: El tancament de les Aigües. De cop, molts
ens adonàvem del que podíem perdre. Era difícil imaginar
imaginar-se
se les portes de l'aigua
picant tancades, sense producció, una aigua amb moltíssimes p
propietats.
ropietats. Per nosaltres
i per molta gent, la millor.
Com alcaldessa, no em podia imaginar que ningú s'interessés per la nostra aigua! Ho
vaig patir molt! Havíem de trobar les persones que la tornessin a fer brollar... Per això
vaig atendre personalment ttotes
otes i cadascuna de les trucades que s'interessaven per
l'embotelladora; fins que finalment vaig rebre un mail agraint la meva col·laboració
amb el nom dels nous propietaris, la multinacional Grifols.. Varen ser uns dies de
bogeria, de trucades, però sobret
sobretot
ot de molta alegria: Recuperàvem la nostra i tan
preuada aigua!!
Aquest mandat ha coincidit amb l'embat més gran que hem fet els catalans a l'Estat
espanyol per aconseguir les nostres llibertats.
Des del nostre municipi vàrem dur a terme totes les accion
accionss que han estat necessàries
per fer-ho
ho possible. Mai oblidaré com vàrem organitzar l'1 d'octubre... Aquell dia que
no s'acabava mai! Però sobretot la unitat i complicitat que va haver
haver-hi entre tots
nosaltres.
Per aquest fet, se'm dona la qualificació d'in
d'investigada
vestigada judicialment per primera vegada
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a la vida, i que m'obre un futur incert respecte a un possible processament penal pel
simple i democràtic fet de seguir la voluntat majoritària del meu poble.
Però estic tranquil·la i orgullosa d’haver
d’haver-ho fet! I ho tornaria a fer!
També vull recordar, el traspàs de tres ex alcaldes en aquests quatre anys. El Sr.
Carles Perals,, el Sr. Ricard Compte i el Sr. Salvador Rovira. A tots ells, els hi vull
dedicar tota la meva admiració i res
respecte.
Perquè ser alcalde, poder representar el teu poble és un honor, però a darrere, hi ha
molta feina, molta dedicació, sacrifici moltes vegades, perquè són 24 hores que has
d'estar disponible els 7 dies de la setmana. I aquestes hores les he fet molt a gust.
Perquè tots i cadascun de nosaltres, els que estem a l'Ajuntament, som uns
apassionats del nostre poble.
El que més m'ha agradat és trepitjar el carrer i parlar amb el
els veïns. He après tantes
coses que desconeixia del meu poble en aquests quatre anys. He passat moltes hores
parlant amb la gent mes gran del poble, amb qui he après molt i també he rebut savis
consells.
Però no sempre es fa bé per tothom i has d'estar preparat per les crítiques que no
sempre són constructives.
Amb els companys d'Assemblea
semblea per Vilajuïga, les relacions no han sigut bones. Hi ha
hagut falta de confiança i moltes vegades de respecte. Espero que en aquest proper
mandat la nostra relació es pugui suavitzar, pel bé del poble.
Els resultats de les últimes eleccions, els ha fet guanyadors per majoria absoluta.
Només puc fer que felicitar
felicitar-los i desitjar-los
los molta sort i encerts. Estic convençuda que
ho faran bé; primer de tot, perquè l'Ajuntament se'l trobaran molt millor que no pas
nosaltres i segon perquè no dubto ni dubte
dubtem en cap moment, (com
com han fet amb
nosaltres), de la capacitat i la preparació per portar l'Ajuntament.
Voldria explicar que efectivament AXP,, em va venir a veure i em va oferir la possibilitat
de col·laborar amb el nou equip de govern, tot i reconeixent que
ue tenim diferents
formes de gestionar i que havien d'acabar de polir la proposta. Crec que donades les
circumstàncies i sabem la mala relació que tenim, hem de ser realistes i coherents.
El meu lloc, ara, és a l'oposició i ells es mereixen governar còmod
còmodament.
ament.
Jo, o nosaltres, continuarem treballant pel poble des de l'oposició, a on a més de
fiscalitzar i criticar a l'equip de govern, es poden fer propostes. Ens avala l'experiència
de govern i hem conegut a fons la Casa de la Vila, la realitat del munici
municipi i la diversitat
de la nostra gent.
Voldria finalitzar amb agraïments.
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Afortunadament el nostre Ajuntament està dotat d'un excel·lent equip de treball i ho
dic tant en l'àmbit professional com en l'àmbit humà. Ha estat un plaer treballar amb
tots vosaltres!! Perquè sense vosaltres no hauria estat possible fer-ho!
fer
Als meus companys
panys de govern, l'agraïment més sincer per l'ajuda i comprensió que he
tingut de tots per a poder gestionar el dia a dia i per a portar a terme els projectes
municipals.
A en Joan Aguilar i en Jordi Gironès, gràcies per donar
donar-me
me suport i confiar en mi i en la
meva paraula.
A l'Òscar Garcia, gràcies per la teva dedicació. L'Òscar ha fet de tot, de regidor de
festes, d'ensenyament, ha fet de lampista, de jardiner. Al principi del mandat, ho feia
per estalviar diners a l'Ajuntament i en moltes altres ocasio
ocasions.
Voldria agrair molt especialment tot el suport, tota la feina i totes les hores que ha
passat al meu costat a l'Albert Brugat.. L'Albert, no havia de venir a la nostra llista fa
quatre anys. Ell era un company de partit que participava de les nostres rreunions
preparant les municipals del 2015. Dos mesos abans de les eleccions, la vida, tantes
vegades injusta, ho va ser amb la seva família. En aquell moment, li vaig demanar que
m'acompanyés, que el volia al meu costat, ell, que coneix ca
cada
da racó del poble.
poble I ho va
fer. I et vull donar les gràcies Albert, perquè m'has ajudat moltíssim! Mai has tingut un
"no" per mi, mai! L'Albert, sempre anava a obrir portes, tancar portes, posar alarmes,
a mitjanit aixecar-se
se perquè ha saltat l'alarma i... salten força sov
sovint!
Gràcies per la teva dedicació desinteressada al poble, i per ser al meu costat fins
a l'últim dia.
Agraïment més sincer a les 250 persones que varen confiar en nosaltres a les urnes.
Continuarem treballant, per tots vosaltres.
I al poble de Vilajuïga,
ïga, dir
dir-vos
vos que ha estat un honor ser la vostra alcaldessa.
M'emporto amics, i moments inoblidables.
Us portaré sempre al cor.
Moltes gràcies!
i en últim lloc, pren la paraula el Sr. Alcalde i diu: bones tardes,moltes gràcies
grà
a les
persones presents, voldria començar agraint a tots el nostres votants que ens han
donat aquesta majoria tant significativa que ens ha permès accedir al govern de nostre
poble, també donar un especial agraïment a les persones que han col·laborat en la
campanya de manera abso
absolutament
lutament desinteressada perquè aquest resultat fos
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possible, dit això, la nostre intenció és governar per tothom, pels que ens han votat i
pels que no ho han fet, i m’agradaria dir que govern
governarem
em amb tothom, però no ha
estat possible i entenc molt bé les motivacions
otivacions de la resta de partits i bé, potser més
endavant i, si el clima de confiança augment
augmenta,, serà possible arribar a un nivell
d’entesa superior. Governarem atenent a l’interè
l’interès general,, procurant la igualtat
igualta social,
millorant el benestar, millorant les condicions materials, en definitiva,
definitiva totes aquelles
coses que fan la vida méss fàcil i còmoda , avançant en cultura i educació, enfortint les
relacions socials, éss un objectiu importantissim i per fer
fer-ho ens recolzàrem en les
associacions, la gent gran, els joves, les dones, els comerciants, i també com no,
continuarem millorant l’economia municipal, tot i així, però també entenem,
entenem que
Vilajuïga vol un canvi i estem disposats a liderar aquest canvi. L’objectiu
objectiu es avançar
cap un govern obert, a disposici
disposició de la ciutadania i per això ens posaren el primer dia
a treballar per una participació
participació, que faci possible,, pressupostos participatius i mentre
elaborarem un reglament,, propos
proposem un cartipàs participatiu, tots els
el treballadors i
regidors treballaran i això donarà major eficàcia i accessibilitat als veïns,
veïns aquest canvi
ha de recolzar-se en : participació
participació, proposarem plens bimensual, amb torn
t
obert de
paraules, impulsarem comis
comissions d’estudis pels grans temes i comissions informatives
pels plens, aquest hii hauran sempre representació de l’oposició. La transparència és la
segona pota, i ens comprometem a impulsar-la sabem que no serà fàcil i la Joana ja
ha explicat les dificultats del dia a dia, i som conscients que no serà fàcil,
fàcil intentarem i
aconseguirem compaginar les petites coses del dia amb els grans objectius que són els
que ens projectaran cap al futur, serà un camí llarg, que volem fer sense presses,
pres
i
que com tots els viatges,, comença per un primer pas i això es justament
ament el que estem
fent avui, donar el primer pas per anar de la Vilajuïga del passat a la Vilajuïga del
futur.
Seguidament, l’ Alcalde-President
President aixeca la Sessió
Sessió, essent les 16.25 hores, de la qual
cosa com a Secretaria en dono fe.
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