ACTA DE LA SESSIÓ PÚBLICA DE CONSTITUCIÓ DEL NOU
AJUNTAMENT, REALITZADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.

A la Casa consistorial de Sils essent les 12 hores del matí del dia 13 de juny de dos mil quinze
es reuneixen, prèvia convocatòria, de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica
5/1985 de 19 de juny de Règim electoral general i el 37.1 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre; els/les regidors/es que el passat dia 27 de maig van ser proclamats electes per la
Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions locals,
convocades pel Reial Decret 233/2015 de 30 de març i celebrades el passat 24 de maig, que a
continuació es relacionen, que constitueixen la totalitat dels regidors electes d’aquesta
Corporació, amb la finalitat de celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de
l’Ajuntament, assistits per mi, el Secretari de la Corporació, que dono fe de l’acte, i per la
interventora accidental.

Regidors electes assistents :
- Arredondo Rodríguez, Juan Andrés
- Deulofeu Garcia, Maria
- Garcia Gonell, Julio
- Juanmiquel Font, Silvia
- Jurado Garcia, Maria Dolores
- López Ruiz, Maria José
- Mas Gispert, Pere
- Miralles Güell, Alberto
- Nogué Selva, Martí
- Pascual Fontanils, Maria Mercè
- Rossell Mas, Albert
- Taberner Morell, Carles
- Urzay Gómez, Sergi Oscar
Secretari
Juan Antonio González Blanco
Interventora
Teresa Martorell Martí

El secretari assisteix amb la documentació a què es refereix l’article 36.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.
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Formació mesa d’edat
Declarada oberta la sessió, el Secretari procedeix a cridar els regidors electes de major i menor
edat amb l’objecte de constituir la mesa d’edat, la qual, de conformitat amb l’article 195.2 de la
Llei Orgànica 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General, en la seva redacció actual i
l’article 37.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals, estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, que actuarà com a President, pel
Regidor electe de menys edat i pel Secretari de la Corporació, quedant constituïda la

MESA D’EDAT per:
- Julio García Gonell, per ser l’elegit de major edat.
- Sergi Oscar Urzay Gómez, per ser l’elegit de menor edat.
- Secretari: Juan Antonio González Blanco.

COMPROVACIONS PRÈVIES A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT
El secretari els convida perquè pugin a l’estrada i ocupin els llocs destinats a l’efecte, quedant
així constituïda la mesa d’edat.
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, tant la Secretaria com la Intervenció han posat a la
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 el Secretari 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.
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ACTE DE JURAMENT O PROMESA
Acte seguit el President de la mesa d’edat sol·licita que tots els regidors es posin dempeus.
A continuació, de conformitat amb allò disposat en el número 8 de l’article 108 de la Llei
Orgànica 5/1985 de 19 de juny, de Règim Electoral General, en el moment de la pressa de
possessió i per adquirir la plena condició del càrrec de regidor/a, els/les candidats/es electes han
de jurar o prometre acatament a la Constitució (formula de jurament o promesa Decret
707/1979), procedint el President de la Mesa d’Edat a formular a cadascun dels/les candidats/es
electes, la següent pregunta :
“¿ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A de l’Ajuntament de Sils, amb lleialtat al
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya?”
•

Martí Nogué Selva: “Ho prometo”

•

Juan Andrés Arredondo Rodríguez: “Ho prometo”

•

Maria José López Ruiz: “Ho prometo”

•

Maria Mercè Pascual Fontanils: “Ho prometo”

•

Maria Dolores Jurado García: “Ho prometo”

•

Pere Mas Gispert: “Ho prometo per imperatiu legal i 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 nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.

•

Carles Taberner Morell: “Ho prometo per imperatiu legal i 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 nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.

•

Silvia Juanmiquel Font: “Ho prometo per imperatiu legal i 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 nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.

•

Maria Deulofeu Garcia: “Si, ho prometo per imperatiu legal i 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
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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”.

•

Albert Rossell Mas: “Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Sils,
em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la justícia
social als Països Catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo guardar i fer
guardar la normativa vigent”.

•

Sergi Òscar Urzay Gómez: “Sotmès únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes
de Sils, em comprometo a treballar pel benestar, la igualtat, la independència i la
justícia social als Països Catalans, per això acato per imperatiu legal i prometo
guardar i fer guardar la normativa vigent”.

•

Alberto Miralles Güell: “Per les meves conviccions republicanes i esperant que, més
aviat que tard, tinguem una república federal amb més justícia social, ho prometo per
imperatiu legal”.

Una vegada complerta aquesta formalitat, el President de la mesa demana als regidors electes
que ocupin el seu lloc.
Acte seguit, el senyor Sergi Oscar Urzay Gómez formula al president de la Mesa la mateixa
pregunta,
Contestant el senyor Julio García Gonell: “Per imperatiu legal ho prometo.
I a més 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 nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà”.

CONSTITUCIÓ

DE

LA CORPORACIÓ

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la Corporació, en concórrer la
totalitat dels regidors electes, en la forma següent:
REGIDORS QUE INTEGREN LA CORPORACIÓ
Noms i cognoms
Martí Nogué Selva
Juan Andrés Arredondo Rodríguez
Maria José López Ruiz
Maria Mercè Pascual Fontanils

Llista electoral
IDS-MESIdSELVA
IDS-MESIdSELVA
IDS-MESIdSELVA
IDS-MESIdSELVA
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Maria Dolores Jurado Garcia

IDS-MESIdSELVA
CiU
CiU
CiU
CiU
CAPGIREM SILSCUP-PA
CAPGIREM SILSCUP-PA
ERC-AM
ICV-EUiA-E

Pere Mas Gispert
Carles Taberner Morell
Silvia Juanmiquel Font
Maria Deulofeu Garcia
Albert Rossell Mas
Sergi Oscar Urzay Gómez
Julio García Gonell
Alberto Miralles Güell

ELECCIÓ D’ ALCALDE
Immediatament després, es procedeix a l’elecció de l’Alcalde de Sils d’entre els membres de la
Corporació, que encapçalen llurs corresponents llistes.
Es dóna la paraula al secretari, manifestant que serà elegit Alcalde, de conformitat amb allò
disposat per l’article 196 de la Llei Orgànica 5/1986 de 19 de juny, del Règim Electoral
General, el candidat que obtingui la majoria absoluta en la primera votació i, en el seu defecte,
el candidat de la llista que hagi obtingut més vots en les eleccions.

PROCLAMACIÓ DE CANDIDATS

Després d’això, el President de la mesa d’edat pregunta als regidors que encapçalen les
llistes, si mantenen la seva candidatura a alcalde o la retiren.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): manifesta que no presentaran candidatura a l’alcaldia i
anuncia, després de les converses mantingudes, que donarà suport a Martí Nogué Selva com a
alcalde de l’Ajuntament de Sils.
Julio García (ERC-AM): es manifesta en el mateix sentit que el senyor Miralles i anuncia que
no presentarà candidatura.

Es presenten com a candidats a Alcalde els regidors que tot seguit s’indiquen :
CANDIDATS
Martí Nogué Selva
Pere Mas Gispert
Albert Rossell Mas

LLISTA ELECTORAL
IDS-MES-IdSELVA
CiU
CAPGIREM SILS-CUP-PA

VOTS OBTINGUTS
703
601
312

ELECCIÓ SISTEMA DE VOTACIÓ
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Després de la proclamació de candidats, el President 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 triar l'Alcalde.
Triat el sistema de votació nominal, es produeix el següent resultat:
CANDIDATS
Martí Nogué Selva
Pere Mas Gispert
Albert Rossell Mas
Vots emesos :

VOTS OBTINGUTS
7
4
2
13

En conseqüència i a la vista del resultat de la votació, com que el nombre de Regidors és de 13 i
la majoria absoluta és de 7, el President de la mesa d’edat procedeix a proclamar Alcalde
President de la Corporació al Sr. Martí Nogué Selva cap de llista IDS-MES-IdSELVA.

PRESA DE POSSESSIÓ
El President de la mesa, li pregunta si accepta el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sils.
Contestant aquest, afirmativament.
Acte seguit, i de conformitat amb l’establert en els articles 18 del Reial Decret Legislatiu
781/1986 de 18 d’abril, i 40.2 del Reglament d’organització, funcionament i Règim jurídic de
les Entitats locals; el Sr. Julio García procedeix a fer la pregunta d’acatament a la Constitució
legalment establerta, el text literal de la qual és el següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Sils, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”
A continuació l’Alcalde electe, Martí Nogué Selva emet la seva promesa de respecte a la
Constitució i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, mitjançant la manifestació següent :
“Sí, ho prometo”
Realitzat el jurament el President de la mesa, li fa lliurament dels atributs del seu càrrec, bastó
de comandament, i encoratja als nous regidors a complir els objectius en bé de la comunitat i
felicita a l’alcalde; passant el senyor Martí Nogué Selva a ocupar la presidència de la Sala i
dissolent-se la Mesa d’edat.
A continuació, el senyor Martí Nogué Selva Alcalde-President, agraeix les atencions del
President de la mesa i del públic assistent en general i cedeix el torn de paraula als representants
de les diferents forces amb representació en la corporació municipal:
Albert Rossell (CAPGIREM SILS-CUP-PA):
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“Després d’aquestes setmanes d’assemblees amb gent de Sils i trobades amb les diverses
formacions polítiques, exposem els motius pels quals no entrarem a formar part de cap govern
ni tampoc no votarem a favor de cap candidatura per tal que governi.
També volem explicitar per què tenim la ferma convicció que hem de ser una força política que
treballi des de l’oposició per construir un espai municipalista alternatiu i com pretenem fer-ho.
Exposem que:
Hem tingut els suficients contactes amb simpatitzants, assemblees i persones properes per
observar la discrepància general amb ambdues formacions, sobretot per la seva forma
d’entendre la política.
Les pressions i els tractes de caire paternalista rebuts, potser per la nostra condició de joves,
refermen la convicció que hem de ser una tercera força política que treballi per alternatives
construïdes amb independència i, en cas que sigui possible i necessari, en col·laboració amb les
institucions.
No votarem a IDS en la investidura perquè, tot i ser la llista més votada, després de 8 anys al
govern han demostrat unes formes de fer política que ens semblen insuficients democràticament
parlant.
No votarem a CIU en la investidura perquè, tot i representar un canvi de sigles, tal com IDS,
concep la política principalment com a representativa i paternalista. A més, tampoc disposa
d’una majoria suficient per formar govern, hi haurien d’entrar altres formacions polítiques que
han decidit no fer-ho.
No descartem possibles aliances i col·laboracions amb els altres grup municipals, sempre
pensant i debatent abans sobre el que seria més beneficiós pels habitants de Sils. En aquesta
línia, tampoc no descartem la possibilitat de pactar Mocions de Censura en cas que es fessin
necessàries.
Tenim la intenció de treballar per un canvi radical en clau municipalista, social i nacional, i
també com a representants de la Candidatura d’Unitat Popular. Per tant, farem una oposició
contundent al llarg dels quatre anys.
Cal que dir que és una decisió presa des de la total autonomia de l’assemblea de la
Candidatura Capgirem Sils –CUP, que entenem el municipalisme com a primer element
articulador del món i país on vivim.
I que ens sentim preparats per afrontar aquests quatre anys perquè confiem en l’aval de les
persones que ens han donat suport: alguns amb experiència en el funcionament de les
institucions o bons coneixedors de Sils, d’altres amb il·lusió i idees que canviïn la dinàmica
actual.
Intentarem fer-ho tan bé com podrem i restem oberts a qualsevol opinió i suggerència!”.
Alberto Miralles (ICV-EUiA-E): en primer lloc vol mostrar el seu agraïment a tots els ciutadans
que li han donat la confiança; en segon lloc, posar de manifest que s’inicia una nova etapa en la
que cap força ha obtingut la majoria absoluta i s’obren unes perspectives diferents i entén que
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cal implicar-se i no quedar-se en la mera queixa. Per això, juntament amb Esquerra
Republicana, participaran activament, sobretot en temes socials i participació activa de la
ciutadania que ja s’havien iniciat en l’anterior etapa però cal una empenta; per tant han engegat
un pacte amb IDS per treballar amb lleialtat amb un nou govern que resolgui les necessitats del
poble.
Pere Mas (CiU): agraeixen la confiança als votants de CiU i “felicitem a IDS pel resultat
electoral (5 regidors) i alhora per haver aconseguir pactar amb altres forces (ERC 1 regidor i
ICV 1 regidor) per poder governar amb majoria absoluta.
En Juli ha dit que aquests dies han fet moltes reunions amb el grup d’IDS (per pactar) i han fet
broma per si li donava la vara i li donava un cop de vara. Jo també soc de la broma, però es
molt seriós que nosaltres malgrat ser la segona força més votada i ara la 1ª a l’oposició, no
se’ns ha considerat ha efectes de formar govern, doncs se’ns a obviat, no hem pogut tenir cap
tipus de contacte, ni tant sols telefònicament.
Nosaltres intentarem, des de l’oposició, tirar endavant el nostre programa, alhora que
vetllarem especialment els punts en comú amb altres programes de diferents grups, a fi que
aquests es portin a terme.
Ens fa reflexionar molt que els 3 partits que han perdut vots em aquestes eleccions són els que
han pactat per formar govern.

Tal com diu en Lluis Llach, en la seva cançó “Que tinguem sort”.
“Que demà, mancarà el fruit de cada pas. Per això malgrat la boira cal. Caminar”.
Julio García (ERC-AM): manifesta que aquests dies han sigut feixucs, d’incertesa, amb molts
rumors en relació als pactes de govern de les diferents forces polítiques municipals. Agraeix la
sintonia mantinguda amb el Sr.Albert Miralles i reconeix que no ha estat fàcil un acord per dotar
d’estabilitat a un govern en el que es puguin complir els diversos programes, encara que en
molts punts convergeixen.
Manifesta que està satisfet pels acords arribats i es declara obert tant a la ciutadania com a la
resta de grups municipals. Entén que treballar per Sils és una feina que correspon a tots.
Agraeix a tots aquells que han dipositat la seva confiança en ERC.

I, en últim lloc, pren la paraula l’Alcalde:
“Bon dia a tothom
Benvolguts companys / es , amics /es.
Estic segur que tots comprendreu que aquests moments sento una forta emoció i que son molts
importants tant per mi com per a tots nosaltres, al marge de les diferencies que ens puguin
oposar en el terreny polític.
I aquesta emoció es ben segur compartida per totes les persones que han col·laborat amb
nosaltres des de fa temps, els meus companys i la meva família:
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-per la responsabilitat de trobar-me presidint la màxima institució del nostre poble, la que te el
compromís de vetllar pel benestar i els drets dels ciutadans i ciutadanes
-per la responsabilitat d’encapçalar, per decisió majoritària de la gent de Sils, del grup de 13
persones que, ja sigui al govern o a l’oposició, volen dedicar un temps de la seva vida al servei
del poble
- per la responsabilitat també d’assumir la direcció d’aquesta institució amb la col·laboració
dels regidors el meu grup juntament amb els altres dos grups amb un acord , per tal de donar
més força i més contundència a l’acció de govern, noves maneres de fer i nous estils, però que
no ha de comportar l’exclusió de ningú ni la indiferència envers ningú, garantint el compromís
de diàleg amb els altres grups i regidors per a les tasques que Sils es mereix.
Assumeixo doncs, el mandat de les urnes del passat 24 de maig i accepto amb responsabilitat la
tasca d’alcalde, amb l’objectiu de mantenir i millorar els serveis, atendre a les persones i a les
entitats, planificar la participació de tots en els projectes ja definits i en els nous que es
concretaran amb la col·laboració de tot el personal que tenim en aquest ajuntament.
Moltes gràcies i endavant Sils.”
Com a acte final, entrega les insígnies (pins d’argent) als regidors entrants i als que li pertoca,
d’acord amb Reglament d’Honors i distincions, (pins d’or) als senyors:

• Pins argent: Pere Mas, Silvia Juanmiquel, Maria Deulofeu, Albert Rossell, Sergi
O. Urzay, Julio García.
• Pins d’or: Carles Taberner, Alberto Miralles i J. Andrés Arredondo.

I no havent més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió essent 12:35h, de la qual s’estén la
present acta, que jo, el Secretari, certifico.

L’alcalde president,

El secretari,

Martí Nogué Selva.

Juan Antonio González Blanco
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