SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ
RESULTANT DE LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAIG DE
2015

A la Casa de la Vila del Catllar, essent les dotze del migdia del dia tretze de
juny de dos mil quinze, es reuneixen a la Sala de Sessions els Srs.
Regidors electes que tot seguit es relacionen, per tal de celebrar sessió
extraordinària de constitució del nou Ajuntament.
Hi assisteixen:
Joan Díaz i Rull
Ilé Gomis i Quintero
Antonio López i López
Montserrat Inglés Novell
Carlos Álvarez Molina
Eva Zafra Agea
Joan Morlà i Mensa
Teresa M Canela i Armengol
Marcelo Javier Tarantino Mingo
Carles Guillén i Montserrat
M Goretti Gatell i Anglès
SECRETARI:
Jordi Reina Gelabert
Oberta la sessió, tot seguit es passa a desenvolupar l’ordre del dia.
1. CONSTITUCIÓ DE LA MESA D’EDAT I COMPROVACIÓ DE
CREDENCIALS.
El secretari de la corporació informa que en compliment del què disposa
l’article 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral
general, es reuneixen al Saló de plens de la Casa de la Vila els regidors
electes que més amunt es relacionen, d’acord amb les Certificacions
emeses per la Junta Electoral, a l’objecte de celebrar la sessió
constitutiva de la nova Corporació Municipal sorgida de les eleccions del
passat 24 de maig i consegüent elecció de l’alcalde.
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Tot seguit, es procedeix a constituir la Mesa d’Edat que resta formada pel
senyor Joan Morlà Mensa, com a president, i el senyor Ilé Gomis i
Quintero, com a vocal, regidors proclamats, respectivament, de major i
menor edat, actuant de secretari el que ho és de la Corporació.
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i regidores
electes, que són trobades conformes, i considera acreditada, per tant, la
personalitat dels regidors proclamats.
2. CONSTITUCIÓ DE LA CORPORACIÓ.
A continuació els regidors electes han de procedir a la promesa o
jurament del càrrec com a condició prèvia a declarar constituïda la
corporació. A tal efecte, el president de la mesa dóna la paraula a
cadascun dels regidors electes, els quals donen compliment a aquest
requisit en els termes següents:
Els Regidors Marcelo Javier Tarantino Mingo i Eva Zafra Egea ho fan
utilitzant la formula següent:
“Prometeu per la meva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Catllar amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya”
Els regidors Carlos Álvarez Molina, Montserrat Inglés Novell i Antonio
López López, ho fan utilitzant la formula següent:
“Per imperatiu legal prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Catllar
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya”
Els Regidors Teresa Maria Canela Armengol, Joan Diaz i Rull, Maria
Goretti Gatell Anglès, Carles Guillén Montserrat, Ilé Gomis i Quintero i
Joan Morlà i Mensa, ho fan utilitzant la formula següent:
“Per imperatiu legal prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Catllar
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya
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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.”
A continuació, el president, un cop efectuat el jurament o promesa del
càrrec per part dels regidors i regidores electes, i atès que hi ha
concorregut la totalitat dels membres que la composen, declara legalment
constituïda la nova Corporació.
.
3. ELECCIÓ DE L’IL·LM. SR. ALCALDE DE LA CORPORACIÓ.
Constituïda la nova Corporació, el secretari informa que es procedirà a
l’elecció de l’alcalde, d’acord amb el que preveu l’art. 196 de la Llei
Orgànica del Règim Electoral General.
El Sr. President pregunta quins regidors dels que encapçalaven les
respectives llistes electorals presenten la seva candidatura a alcalde,
presentant-se els següents:
El Sr. Joan Díaz i Rull, com a cap de llista de ERC.
El Sr. Antonio López López, com a cap de llista de PSC-CP.
Seguidament, es procedeix a la votació, per ordre alfabètic dels
regidors/es, amb el següent resultat:
Joan Díaz i Rull
Antonio López López
Abstencions

5 vots
4 vots
2 vots

El Sr. President de la Mesa manifesta que, en conseqüència, d’acord
amb el que determina l’article 196.b de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general, al no haver obtingut la majoria absoluta cap dels
candidats que concorren a l’alcaldia, és proclamat alcalde el Sr. Antonio
López López, cap de la llista del Partit del Socialistes de Catalunya –
Candidatura de Progrés, que va obtenir el major nombre de vots en les
eleccions celebrades el dia 24 de maig.
Seguidament, el Sr. Antonio López López pren possessió de l’alcaldia
prèvia promesa del càrrec en els termes següents:
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Per imperatiu legal, prometo per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament del Catllar
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.
El Sr. President de la Mesa d’edat fa lliurament del bastó de
comandament, com a símbol de l’autoritat municipal, a l’alcalde, després
de la qual cosa es dissol la Mesa d’Edat i l’alcalde passa a presidir la
sessió.
4. DONAR COMPTE PER PART DEL SECRETARI-INTERVENTOR, DE
L’ESTAT DE TRESORERIA DE LA CORPORACIÓ I DE L’INVENTARI
MUNICIPAL DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ.
Arribat a aquest punt de l’ordre del dia, el secretari interventor de
l’ajuntament, de conformitat amb el que s’estableix a l’art. 36.2 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, posa a
disposició dels Srs./Sres. regidors/es l’estat de tresoreria, al qual
acompanyen els certificats dels extractes bancaris, amb el resultat
següent:
Situació
A Caixa de la Corporació
A Catalunya Caixa
A Caixa Rural – Bantierra
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
A Banc Bilbao Vizcaya Argentaria
A Caixa Rural – Bantierra (Cativera)
TOTAL EXISTÈNCIA

Existències finals
2.480,82 €
6.602,66 €
13.610,14 €
81.441,50 €
34.905,58 €
74.096,96 €
77.073,29 €
290.210,95 €

Respecte de l’inventari de béns de la corporació, el secretari posa de
manifest als Sr./Sres. Regidors/es que la documentació referida es troba
a la seva disposició a la secretaria de l’ajuntament per a la seva consulta.
Acte seguit i abans de concloure la sessió el Sr. Alcalde fa lliurament de
la insígnia d’or de l’ajuntament als regidors/es que ho són per primer cop
següents:
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Sr. Carlos Álvarez Molina
Sr. Joan Díaz i Rull
Sr. Ilé Gomis i Quintero
Sra. Eva Zafra Agea

Acte seguit el Sr. alcalde dona la paraula als membres de la corporació,
efectuant-se les intervencions següents:
La de Joan Morlà i Mensa, membre de la candidatura UNICAT que diu el
següent:
UNICAT hem votat a favor del cap de llista d’ERC amb un objectiu, sumar
esforços.
UNICAT vam intentar fer un govern alternatiu al que sortirà avui, però les
pressions per part dels partits han frustrat l’alternativa que per si sola
sumava mes de 1000 vots.
UNICAT per salvar el projecta i en darrer moment, vam renunciar a
l’alcaldia a favor de 2 anys CIU i 2 anys ERC, però ni així.
Per coherència, sempre hem manifestat que no busquem projeccions
personals, que l’únic interès es el nostre poble i aquest ha de passar per
damunt dels interessos personals i de partit.
Que votem a favor del cap de llista d’ERC tan sols vol dir que confiem en
la persona de Joan Diaz Rull per liderar l’oposició, que ens toca fer de
nou, i te mes sentit que encapçali aquesta nova etapa una persona mes
jove, això no vol dir que Units pel Catllar no seguim treballant amb la
nostra línia fundacional, però ara toca sumar esforços.
La de Carles Guillén Montserrat, membre de la candidatura de
Convergència i Unió, que diu el següent:
Bon dia a tots i gràcies per estar aquí.
El passat dia 24 de maig es van celebrar unes eleccions al nostre
municipi on les urnes van donar al partit socialista com la força més
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votada amb 515 vots amb una diferència de 154 vots respecte al segon
partit més votat i de 204 vots de diferència amb convergència i unió.
Fa 4 anys convergència i unió va ser la força més votada.
En aquell moment vam reclamar que governes el partit que havia tret més
vot. I així va ser, durant 3 anys vam tenir l’alcaldia nosaltres i un any el
partit socialista.
Durant aquests darrers dies sens ha demanat d’una manera insistent que
es respectes el mateix tracte que fa 4 anys. Tot i que la suma dels
nostres 2 regidors conjuntament amb altres formacions pot donar altres
possibilitats.
Tot i aquesta realitat avui encara existeix, ens vist obligats a respectar el
mateix que es va fer ara fa 4 anys, respectar la llista més votada, però
amb una diferencia, no estarem a l’equip de govern, a canvi d’altres
compensacions, sinó a l’oposició en les mateixes condicions que la resta
de partits.
El govern estarà format per una minoria i a l’oposició serem 7 regidors.
Des de l’oposició treballarem per controlar l’acció de govern dia a dia , i
farem servir tots els mecanismes que tenim al nostre abast per fer una
oposició lleial però contundent.
Tot i ser conscients que la suma de regidors davant de qualsevol acció de
govern que no ens agradi, ens donarà la facultat de poder canviar
aquesta realitat en qualsevol moment.
Esperem per tant que el futur equip de govern ens tingui en com pte
davant de determinades decisions.
Continuarem treballant des de l’oposició pel Catllar.
Ja no devem res a ningú i tenim les mans lliures per fer el que creguem
més oportú.
Sabem perfectament que hi ha una part de la població que no volia veure
aquesta situació, però la realitat no la podem canviar.
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A vegades el que demanes per tu un dia, els altres també tenen dret a
demanar-ho per ells.
Per tot això que us em exposat hem decidit abstenir-nos en aquesta
votació.
Desitjar-l’hi al senyor Antonio López com alcalde del Catllar tota mena
d’encerts.
Moltes gràcies a tots.
La de Maria Goretti Gatell, Anglès, membre de la candidatura de
Convergència i Unió, que diu el següent:
Bon dia a tothom,
Us passaré a dir unes breus paraules per explicar el significat de la meva
votació.
En primer lloc dir que totes i cadascuna de les decisions que he pres des
del dia que vaig acceptar formar part de la candidatura de CiU a les
eleccions municipals del Catllar fins avui, han esta preses des del
respecte a les persones que estimem el Catllar.
No he votat a favor del candidat del PSC, simplement perquè no
comparteixo de cap manera la línia de treball política, pel poble i pel país,
que ha demostrat l’últim any com alcalde. Deixar clar que no tinc cap
problema personal amb el 4 regidors electes.
Tampoc he votat a favor del candidat d’ERC perquè interessos particulars
aliens a la meva persona i de partit no m’han permès fer-ho.
També he pensat en deixar l’acta de regidora electa, però per respecte a
les 311 persones que ens han donat confiança, no ho faré de moment.
Mantindré els meus objectius de treballar pel poble, com fa anys que ja
estic fent des de dins la política local com també des de l’àmbit social,
avui ho faré ben orgullosa, des de l’oposició, però amb el convenciment
de poder fer una feina constructiva per tots.
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Per últim donar les gràcies a totes aquelles persones que m’han donat
suport aquestes últimes setmanes, sobretot a gent del meu equip i a la
meva família, als membres d’UNICAT i d’ERC i com tanta altra que m’han
mostrat, que sí estimem el Catllar i volem seguit construint una vil·la
capdavantera del Baix Gaià.
La de Joan Díaz i Rull, membre de la candidatura d’Esquerra
Republicana de Catalunya, que diu el següent:
Bon dia a tothom. Amb les breus paraules que ara us dirigiré em proposo
mostrar el meu agraïment a diferents col·lectius i per diferents motius que
aniré desgranant; explicar resumidament els contactes i negociacions en
les que el meu grup ha participat, i finalment fer un breu anàlisi de com
interpretem que queda la governabilitat del Catllar.
Abans que res, em toca felicitar al nou alcalde per la seva investidura.
Un cop fet això, vull agrair en primer terme als electors que van optar per
la nostra candidatura i als que em dec, per a continuació agrair
sincerament a tots els integrants de la candidatura que han esmerçat molt
del seu temps i esforç per bastir un programa del que em sento orgullós, i
dels que he rebut i rebo el seu suport.
Tot seguit explicaré resumidament la cronologia des del dia 24 de maig
fins avui. Per cortesia em vaig proposar reunir-me amb tots els grups
electes. El primer contacte que vaig tenir va ser amb la llista més votada
el PSC, però el meu grup vam descartar una entesa amb ells ja que no
estem d’acord amb la forma de governar que va mostrar en l’últim any de
la legislatura cessant, a part de diferències ideològiques de pes pel què fa
al procés sobiranista. Un cop tancada aquesta opció ens vam proposar
estudiar l’opció d’un govern a tres amb UNICAT i CIU. Malgrat les
legítimes pretensions de cada formació pel què fa a ostentar l’alcaldia, la
sintonia a l’hora de bastir un programa i projecte de govern va ser àmplia
des de l’inici dels contactes, i total en referència al suport al procés
nacional. El pacte era possible i semblava fet fins que el grup de CIU
al·legant pressions de partit es va fer enrera. En aquest punt he de
puntualitzar que aquesta posició contradictòria amb el seu eslògan de
campanya, només va ser mantinguda pel cap de llista, mentre que la
número 2 es va mantenir fidel a la idea del pacte fins al darrer moment.
Arribat aquest moment és de justícia agrair al grup d’UNICAT i a la
número 2 de CIU l’enorme esforç de negociació i generositat mostrats les
darreres dues setmanes.
El resultat és el govern que ha resultat de la votació que acaba de tenir
lloc. El grup del PSC ha obtingut el mandat de formar govern com a força
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més votada, ara bé, amb els resultats de la votació (i aquí em toca agrair
el seu vot a UNICAT i a IC) queda clar que si bé és cert que són la força
més votada, és igual de cert que disposen d’un terç dels vots i dels
regidors i que per tant hi ha el doble de persones i de regidors que no els
han donat el seu vot. Per tant els insto a què siguin conscients de la força
de què disposen, que evitin temptacions de polítiques unilaterals i
populistes, i em permeto recordar-los que la màxima autoritat del
consistori l’ostenta el ple on estan en minoria.
Arribat aquest punt, defugint tota expressió de victimisme, ens proposem
exercir una oposició ferma, constructiva i unida, i no renunciem en cap
cas a mirar d’implementar via aprovació de mocions al ple, les propostes
programàtiques que considerem oportunes en benefici del Catllar i del
país. Moltes gràcies
La de Marcelo Javier Tarantino Mingo, membre de la candidatura
d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa
(ICV-EUIA-E), que succintament diu el següent:
En primer terme agraeix la confiança dipositada en la seva persona i en la
formació política que representa. Alhora, en la línia apuntada pels
regidors i regidores que ja han intervingut, expressa la voluntat d’exercir
una oposició rigorosa i més ferma que mai. Manifesta que el seu objectiu
prioritari és el bé per al municipi assolit seguint sempre la mateixa línia de
l’honestedat, sense atendre a rumors, essent transparents i coherents.
Finalment pren la paraula el Sr. Alcalde Antonio López i López i diu el
següent:
Bon dia a tots i a totes, i moltes gràcies pel vostre suport, per la vostra
confiança i per l’estima que m’heu demostrat durant tan de temps, amb el
vostre afecte i les vostres paraules.
El primer que vull dir, és reafirmar el meu compromís de treballar sense
descans pel benestar del nostre poble i estar a l’alçada així d’aquesta
confiança que m’heu demostrat. Espero no depcionar-vos mai, posaré tot
el que estigui a les meves mans per merèixer cada dia aquesta confiança
que tant m’honora.
Em presento davant vostre també amb la il·lusió renovada i la
predisposició absoluta per seguir treballant pel Catllar, amb l’experiència
que m’han donat aquests darrers quatre anys a l’Ajuntament, sobretot el
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darrer en què he tingut l’enorme responsabilitat de ser el vostre alcalde.
Renovo avui el meu compromís de seguir servint als catllarencs i
catllarenques amb humilitat, però amb la convicció que ens dóna saber
que mereixem unes inversions, serveis i equipaments molt millors dels
que hem tingut fins ara perquè algunes Administracions no han entès que
el nostre poble és un dels municipis amb més embranzida i més capacitat
de superació de tot el Camp de Tarragona. Treballarem també per
corregir aquesta injustícia.
Quin és el meu projecte pel Catllar? se m’ha preguntat sovint aquests
darrers dies...Doncs bé, el meu projecte pel nostre poble és, per damunt
de cap altre consideració, un projecte de mesura humana. Vull un poble
de valors, on els catllarencs i catllarenques tinguin les mateixes
oportunitats i puguin comptar amb un Ajuntament on trobin les eines i
facilitats que necessiten per portar a bon port els seus projectes.
En uns moments encara molt marcats per la crisi seguirem fent el màxim
per desenvolupar els serveis municipals d’atenció a les persones que o
bé estan a l’atur, o bé tenen uns ingressos econòmics molt reduïts. Ras i
curt, cap ciutadà del Catllar quedarà abandonat a la cuneta, sense notar
l’escalfor del vostre Ajuntament. A banda d’aquesta prioritat que és també
una exigència ètica, ens comprometem a escoltar més als ciutadans i a
tenir cura del dia a dia del poble per aconseguir forjar entre tots un
municipi més endreçat.
Vull un Catllar on regni la justícia social i on tots els veïns del nostre poble
sentin l’estima profunda al Catllar, un municipi format per persones lliures
que tenen les mateixes obligacions i els mateixos drets, hagin nascut o no
al nostre terme municipal. L’Ajuntament sol no ho pot fer, necessitem del
compromís de tots els veïns per dur-ho a terme. Des d’aquí us emplaço a
tots i us demano el vostre esforç per fer-ho.
Sóc conscient que el resultat sorgit de les urnes el passat 24 de maig
obre un escenari marcat per dues constatacions objectives: la primera és
que la candidatura que vaig tenir la responsabilitat d’encapçalar va ser la
més votada, i la segona es que els veïns no van voler que cap formació
política tingués la majoria absoluta a la sala de plens. A tots ens obliga
donar resposta a aquest mandat democràtic del poble del Catllar. Des
d’avui mateix també manifesto la meva disposició absoluta a trobar punts
d’acord amb totes les forces representades en aquest consistori, per
cercar entre tots els consensos i acords que el Catllar necessita. Cap
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proposta en positiu serà menystinguda per aquest alcalde, en podeu
estar segurs...
Em comprometo també a escoltar, continuar aprenent i respondre a totes
les propostes, requeriments o queixes del que estem fent i a fer tot el
possible per continuar agilitzant la gestió municipal, sempre pensant en
l’interès general dels veïns del Catllar.
Un poble com el nostre, amb tots els seus potencials encara per
desenvolupar, no està mai acabat. Cal que entre tots donem un nou
impuls per la construcció d’aquest Catllar líder en benestar i progrés i
lliure d’atur i de desigualtats amb el que somia aquest qui us parla. Això
és el que en va empènyer ara fa quatre anys a assumir el repte de
demanar-vos la vostra confiança per assumir la responsabilitat de ser el
vostre alcalde. Sempre he tingut present, que la vostra dignitat,
honestedat i coratge davant dels efectes devastadors de la crisi estan
molt per sobre dels elogis que jo us pugui fer.
Acabo amb les paraules de Salvador Espriu, que faig meves, i que diuen
el següent:
“Tant de bo tinguem tots l’honestedat de comprendre i acceptar la
voluntat del poble. El coratge de canviar allò que ens compromès a
transformar i la saviesa de distingir entre la nostra voluntat subjectiva i el
mandat de la ciutadania, que mai s’equivoca.”
Moltes gràcies a tots i a totes!!
I, essent les dotze hores i quaranta minuts, i no havent-hi més assumptes a
tractar, el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual, jo, el secretari, estenc la
present acta.
L’alcalde

El Secretari
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