AJUNTAMENT DE JUNEDA

SESSIÓ ESPECIAL DE CONSTITUCIÓ DEL PLE DE LA CORPORACIÓ DE
JUNEDA, CELEBRADA EL DIA 13 DE JUNY DE 2015.

ACTA NÚM. 6 SESSIÓ DE CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUNTAMENT DE
JUNEDA.

A Juneda, essent les 12.00 hores del dissabte tretze de juny de dos mil quinze, es
reuneixen a la sala de sessions de la Casa Consistorial els senyors:
SR. ANTONI VILLAS MIRANDA
SR. AIBERT GARRIGA FEIXAT
SRA. MAGDALENA PERIS MONTSERRAT
SR. ÀLVAR MONGRELL FONTS
SRA. ELENA IBÀÑEZ ÀVILA
SR. ALBERT BENSENY PIQUÉ
SR. JOAN ALBERT ROURA CALDERER
SRA. SÍLVIA RUIZ GILI
SRA. MÒNICA BERNAT CAPELL
SR. EDUARD PORTA JOSA
SRA. JOSEPA PEIRÓ BADIA

Els compareixents han estat proclamats regidors electes per la Junta Electoral de Zona,
com a resultat de les eleccions municipals celebrades el 24 de maig de 2015, assistint el
sotasignat secretari de la Corporació, a l’objecte de celebrar la sessió constitutiva de
l’Ajuntament, atès el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny
de Règim Electoral General.
A l’hora indicada, es procedeix a formar la Mesa d’edat, quedant constituïda pel Sr.
ALBERT BENSENY PIQUÉ, regidor assistent de major edat com a President, i el Sr.
AIBERT GARRIGA FEIXAT, regidor de menor edat, i el Sr. Josep Aixut Piñol, que
actua com a Secretari de la Corporació.
A continuació, per ordre de la Presidència, es llegeixen les disposicions referents a l’acte
de constitució del nou Ajuntament, art. 195 i següents de la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985 de 19 d’abril modificada per la Llei 8/1991 de 13 de març i
normativa concordant, així com el resum general de les eleccions a regidors i la relació
dels que han estat proclamats electes per cadascuna de les llistes i han obtingut llocs, i
que és com segueix:
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CANDIDATS ELECTES

LLISTA

SR. ANTONI VILLAS MIRANDA
SR. AIBERT GARRIGA FEIXAT
SRA. MAGDALENA PERIS MONTSERRAT
SR. ÀLVAR MONGRELL FONTS
SRA. ELENA IBÀÑEZ ÀVILA
SR. ALBERT BENSENY PIQUÉ
SR. JOAN ALBERT ROURA CALDERER
SRA. SÍLVIA RUIZ GILI
SRA. MÒNICA BERNAT CAPELL
SR. EDUARD PORTA JOSA
SRA. JOSEPA PEIRÓ BADIA

CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
CiU
JxJ-AM
JxJ-AM
JxJ-AM
JxJ-AM
CP

Candidatures

Vots obtinguts

CiU
JxJ-AM
CP

828
511
241

Nombre regidors electes
6
4
1

La Mesa d’edat examina les credencials presentades d’acord amb l’acta de proclamació
de candidats de la Junta Electoral de Zona de Lleida i comprova la personalitat dels
assistents, estant presents els 11 regidors electes que representen la majoria absoluta dels
proclamats que corresponen a aquest Ajuntament. Tot seguit el President de la Mesa
demana jurament o promesa als candidats electes segons el disposat al Reial Decret
707/1979 de 5 d’abril.
Prometen el càrrec de regidor els candidats Srs: Antoni Villas Miranda, Aibert Garriga
Feixat, Àlvar Mongrell Fonts, Elena Ibàñez Àvila i Albert Benseny Piqué i jura el càrrec
la candidata Sra. Magdalena Peris Montserrat, amb la formula següent:
“Juro/Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDOR de l’Ajuntament de Juneda, i per imperatiu legal, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat “, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ”.
“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”.
Prometen el càrrec de regidor els candidats Srs: Joan Albert Roura Calderer, Sílvia RuGili
i Mònica Bernat Capell i jura el càrrec el candidat Sr. Eduard Porta Josa, amb la formula
següent:
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“ Prometo/juro per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de REGIDOR de l’Ajuntament de JUNEDA, amb lleialtat al President de la
Generalitat, a l’Estatut de Catalunya i per imperatiu legal a la Constitució i al rei
d’Espanya.
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.”

Promet el càrrec de regidor la candidata Sra. Josepa Peiró Badia amb la formula
següent:
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
de REGIDOR de l’Ajuntament de Juneda, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat “, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ”.
Acte seguit el President de la Mesa declara constituïda la Corporació.
Seguidament té lloc l’elecció de l’Alcalde, una vegada llegits els preceptes legals que la
regulen art. 196 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny del Règim Electoral General i
art. 40 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals 2586/1986, de 28 de novembre.
A continuació el President de la Mesa pregunta quins regidors que encapçalen les seves
llistes presenten la seva candidatura a la Alcaldia de l’Ajuntament, dirigint-se a cadascun
dels grups amb representació municipal, els quals responen:
SR. ANTONI VILLAS MIRANDA ( CiU):
SR. JOAN ALBERT ROURA CALDERER (JxJ-AM):
SRA. JOSEPA PEIRÓ BADIA (CP):

Si
Si
Si

A la vista dels candidats presentats, el President de la Mesa d’edat proclama les
candidatures presentades.
A continuació se sotmeten a votació els caps de llista de les candidatures presentades, i
els regidors emeten el seu vot mitjançant votació secreta. Els membres de la Mesa d’edat
emeten el seu vot els darrers. Acabada la votació, la Mesa efectua l’escrutini el qual dona
el següent resultat:
Vots emesos
Vots a candidats:
SR. ANTONI VILLAS MIRANDA (CiU)
SR. JOAN ALBERT ROURA CALDERER (JxJ-AM)
SRA. JOSEPA PEIRÓ BADIA (CP):

11 vots
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Vots nuls:
Vots en blanc:

0 vots
1 vots

Vist el resultat de l’escrutini, el President de la Mesa proclama ALCALDE electe
d’aquest Ajuntament al candidat Sr. ANTONI VILLAS I MIRANDA
al haver obtingut el quòrum de la majoria absoluta que preveu la normativa vigent de la
Llei 5/1985 de 19 de juny, del Règim Electoral General.
Estant present l’Alcalde electe, a petició del President de la Mesa, manifesta que accepta
el càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de Juneda per al qual ha estat elegit i pren possessió
del mateix prestant la promesa del càrrec, d’acord amb Reial Decret 707/1979, amb la
fórmula següent:
“Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec
d’ALCALDE de l’Ajuntament de Juneda, i per imperatiu legal, amb lleialtat al Rei, i
guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat “, així com
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ”.
“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 so rgeixin
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”.
Acte seguit el Sr. Alcalde ocupa la Presidència i es dirigeix als nous regidors i públic
assistent, cedint prèviament la paraula als cap de llista dels grups representats en la
Corporació.
Pren la paraula la regidora Sra. Josepa Peiró i Badia en representació de la Candidatura
de Progrés que exposa:
“Alcalde, regidors , regidores , junedencs i junedenques , BON DIA a tothom.
Avui és un dia important , avui encetem una nova legislatura i amb la incorporació
de persones noves en aquesta responsabilitat , encarem el repte de treballar pel nostre
poble i pels nostres veïns .
La nostra candidatura formada per persones amb il.lusió per participar en aquest nou
camí , ha patit una pèrdua de confiança que cal valorar i reconduir , però no ens ha
reduït l´entusiasme ni la responsabilitat amb que pretenem defensar, participar ,
proposar i consensuar si cal , totes aquelles propostes i actuacions que des del govern
o des d l´oposició es posin damunt la taula.

Exerciré una oposició compromesa i constructiva , totes les persones que avui estem
nomenades , tenim clar que la prioritat per a la qual ens hem compromès , és atendre les
necessitats col.lectives i individuals dels junedencs i junedenques . No té cabuda un
afany egoista que només respongui a interessos particulars , econòmics o de nul.la
implicació.
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Desitjo una etapa de Govern , dialogant ( malgrat que fins a dia d´avui no hem estat
cridats a parlar) i obert … que des del respecte a la diversitat , i amb els principis
de la transparència i el consens , puguem sumar i treballar tots plegats pel present i
pel futur de Juneda.
Tenim grans reptes a assolir , l`àmbit social , l`àmbit cultural , de dinamització , i
també ambiental i del nostre entorn . Tots ells necessitaran el nostre suport i el nostre
recolzament . Tenim per endavant 4 anys per escoltar i acompanyar .
En nom meu i del nostre Grup , felicito el nou Alcalde i
regidores que avui assumeixen el seu càrrec.

tots els regidors i

Molta sort i gràcies.”

Pren la paraula el regidor Sr. Joan Albert Roura Calderer, en representació de la
candidatura de JxJ-AM, que exposa :
“ Regidores, regidors, alcalde... felicitats, junedenques i junedencs... benvinguts i bon dia
a tothom.
Avui comencem el nou mandat 2015-2019, amb uns quants companys nous. De la
mateixa manera que quan vaig començar, estic segur que de seguida em vaig sentir del
grup, de l’Ajuntament. Estic ben segur que entre tots farem que també us hi sentiu.
Des de Junts per Juneda, el passat mandat, el valorem com una etapa d’aprenentatge, vam
fer coses bé i coses no tant bé. Aquests anys que venen i amb el recolzament dels meus
companys esperem que encara en puguem fer moltes més i que siguin de les bones i no
gaire de les dolentes. Sabem que això de la política no ens deixarà fer-ho bé per tothom,
però això ja és una altra cosa.
De cara a aquesta legislatura, tenim moltes coses per fer, tenim moltes actuacions per
proposar. Tenim les ganes i les forces per tirar-les endavant. Al nostre programa electoral
tenim moltes propostes per millorar Juneda. No són les nostres propostes. Són les
propostes per Juneda. No hem d’oblidar que tot el Ple ha de treballar per Juneda.
D’aquesta manera, us oferim el nostre programa, amb les actuacions que calen per fer
una Juneda millor.
Estem segurs que es valoraran i es portaran (la gran majoria) a terme, doncs és lògic
perquè només volem millorar Juneda. Per fer aquestes propostes i totes les que surtin, el
nostre grup municipal estarà al costat per treballar i que puguin tirar endavant.
El nostre compromís és no posar pals a les rodes a tot, sinó al contrari: si és bo per
Juneda, ho és també per tots nosaltres.
A la campanya electoral demanàvem més TRANSPARÈNCIA i PARTICIPACIÓ.
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Sabem que no serà fàcil i que ens costarà a tots, però hem de començar per coses petites i
de mica en mica anar avançant. Demanem que hi hagi la regidoria de Participació
ciutadana i els consells municipals que calguin, per poder-ho portar a terme.
Equip de govern, demaneu ajuda, demaneu col.laboració, demaneu idees (diners no que
no en tenim gaires), però avancem cap aquests objectius. TOTS i TOTES en sortirem
beneficiats, i Juneda i els junedencs, els primers.
Esperant que sigui possible una etapa molt més constructiva, positiva, eficient i
sostenible, només em queda felicitar-vos a totes i tots.”

Acte seguit pren la paraula el Sr. Alcalde-President de la Corporació, Sr. Antoni Villas
Miranda, i candidat en representació de CiU, que exposa:
“Senyores, Senyors.
Es de rigor felicitar als Regidors i Regidores que acaben de prendre possessió dels seus
càrrecs, però les meves primeres paraules son d’agraïment, en nom propi i de les persones
que em van acompanyar en la candidatura de Convergència Democràtica de Catalunya,
per la confiança rebuda de la majoria de persones que van anar a votar el passat 24 de
maig. Per aquest grup obtenir, per tres legislatures consecutives, la majoria absoluta de la
voluntat d'un poble, ens fa estar orgullosos de la feina feta i a la vegada ens dona força per
afrontar els propers quatre anys de govern.
En aquests moments, comencem una nova legislatura i confio també, ben aviat, un nou
horitzó. Tenim davant reptes per assolir com a poble, projectes com a País i il·lusió per
ser una nació.
Veiem un demà millor i mes clar, un somni que volem fer realitat. Optimista es aquell
que veu oportunitats en les dificultats. Siguem doncs optimistes pel demà de la gent
d'aquest poble, lo millor està encara per arribar.
Per créixer i progressar hem de buscar espais de trobada, de reflexió i de treball, hem de
ser crítics amb nosaltres mateixos i hem d'intentar reconèixer les necessitats i les
mancances dels Junedencs i Junedenques.
Juneda es territori, historia, economia i cultura; Juneda son les persones, passat, present i
futur. Nosaltres, som i ens sentim, responsables d'aquest llegat, de mantenir-lo,
resguardar-lo, però també de transformar-lo aprofitant els seus recursos.
No ens ha de saber greu evolucionar, dubtar d'un futur millor, no ens podem permetre el
luxe de deixar passar el tren del progrés. Volem seguir canviant Juneda, continuar
millorant des d'aquest Ajuntament, aconseguir una administració mes oberta i accessible,
dins de les possibilitats que ens permetin les lleis. Un Ajuntament encara mes dinàmic,
efectiu, i proper a tothom.
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Juneda ha de ser un poble d'oportunitats per les persones que hi viuen, aquest ha de ser el
nostre gran repte. Oportunitats en educació, en treball, en formació, en atenció a les
persones.....
Segur que tindrem encerts i errors, som humans; probablement els primers s’oblidaran, o
no, i els segons, sens disculparan, o no. Però que sempre puguem anar amb el cap ben alt i
puguer dir a qui vulgui escoltar-nos, que els nostres veïns ens varen donar l'oportunitat de
fer coses importants pel nostre municipi, i les vam fer, sense escatimar ni esforços ni
dedicació.
El sentiment i l'orgull de pertànyer a aquest poble es el millor fonament per la nostra
convivència,
Volem una Juneda compromesa amb els seu entorn, amb la seva gent i amb el seu país
Catalunya.
Avui els Regidors hem promès per la nostra consciencia i honor complir les obligacions
del nostre càrrec.
Avui també hem acordat recolzar el parlament català i contribuir a aconseguir un estat
propi i una Catalunya lliure.
Visca Juneda i visca Catalunya.”
Com disposa l’article 36.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, el secretari de la Corporació, posa a disposició del nou Ajuntament
l’estat de la tresoreria, que és el següent:



Ajuntament de Juneda
Patronat Municipal Assistencial, Residència d’Avis

561.316,66 €.
865.151,68 €.

L’ import total de l’esta del deute de la Corporació, amb el capital pendent d’amortitzar,
és de 441.217,45 €.
La documentació relativa a l’inventari municipal de l’Ajuntament com del Patronat
Municipal Residència d’Avis, un resum queda incorporat a l’expedient de l’acta.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 12:45 hores i s’estén acta,
la qual serà transcrita al llibre d’actes del Ple, que com a Secretari ho certifico.
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