ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE de 13 DE JUNY DE 2015. Convocatòria núm. 1.
Constitució Ajuntade la Corporació municipalment
A la Sala del Centre de lectura “Ramon Grabulosa” habilitada per a celebrar les Sessions de
la Casa de la Vila i essent les onze hores del dia tretze de juny de dos mil quinze, concorren,
de conformitat amb els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i 37.1 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, els
regidors electes en les últimes eleccions locals, del 24 de maig, segons la relació que es
descriu. amb l'objecte de dur a terme la Sessió Pública extraordinària de constitució de
l'Ajuntament i d'elecció del nou alcalde de la Vila.
Senyors/senyores assistents, per Candidatures:
ERC:

CiU:

Miquel Reverter Tres
Fidel Balés Juanola
Bàrbara Asencio Serret
Roger Santaló Puig
Helena Coll Vila
Francesc Reixach Planella
Jasmina Pujolar Font
Joan Prada Pujolar
Xavier Gelis Pujolar

Secretària de la Corporació, Anna M. Serra Rovira.
S’inicia la sessió quan la secretària procedeix a cridar els regidors electes de major i menor
edat dels presents, a l'objecte de formar la Mesa d'Edat, que serà presidida pel de major edat
i de la qual serà secretària la de la Corporació.
El regidor de més edat, Fidel Balés Juanola (ERC), nascut l’any 1954, i la regidora de menor
edat, Jasmina Pujolar Font (ERC), nascuda l’any 1991, es constitueixen com la “Mesa
d'Edat” i passen a ocupar el lloc de presidència de la sessió.
S'obre la sessió de constitució de la corporació municipal.
La secretària pren a ambdós regidors la promesa/jurament segons la fórmula:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, amb lleialtat al Rei, i respectar
i fer respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya”
Fidel Balés Juanola: Sí, prometo per imperatiu legal.

Jasmina Pujolar i Font: Sí, prometo per imperatiu legal.
Seguidament i davant la Mesa d’Edat, els altres regidors, conforme són cridats, fan el
jurament o promesa d’acord amb el previst a la normativa i el següent resultat:
Miquel Reverter Tres: Sí, prometo per imperatiu legal.
Bàrbara Asencio Serret: Sí, prometo per imperatiu legal.
Roger Santaló Puig: Sí, prometo per imperatiu legal.
Helena Coll Vila: Sí, prometo per imperatiu legal.
Francesc Reixach Planella: Sí, prometo per imperatiu legal.
Joan Prada Pujolar: Sí, prometo per imperatiu legal.
Xavier Gelis Pujolar: Sí, prometo per imperatiu legal.
Els senyors esmentats prenen possessió del seu càrrec de regidor
I el president de la Mesa d'Edat declara constituït l'Ajuntament, en concórrer tots els
regidors electes, fet que provoca els aplaudiments de tots els concurrents.
Acte seguit es procedeix a l'elecció del nou alcalde de Castellfollit de la Roca.
Els candidats que poden presentar-se a l'elecció d'alcalde són els corresponents als caps de
llista que han tret representació municipal, següents:
Sr. Miquel Reverter Tres
Sr. Joan Prada Pujolar
El Sr. Balés demana si les dues candidatures volen presentar candidat a l’alcaldia. Els cap de
llista per CiU Sr. Prada renuncia a presentar-se com a candidat a alcalde.
La secretària demana si volen votar a mà alçada o bé en papereta secreta, a la qual cosa tots
s’avenen a fer-ho a mà alçada.
Efectuada la votació, es produeix el resultat següent:
Sr. Miquel Reverter i Tres: 7 vots a favor, corresponents a cadascun dels regidors del grup
d’Esquerra Republicana i dues abstencions, corresponents als dos regidors de CiU.
El Sr. Miquel Reverter i Tres obté la majoria absoluta dels vots dels regidors, i el president
de la Mesa d'Edat el proclama alcalde de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca.
Acte seguit i de conformitat amb els articles 18 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim
Local i 40.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals, el President procedeix la promesa d'acatament a la Constitució:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec

d’Alcalde de l'Ajuntament de Castellfollit de la Roca, amb lleialtat al Rei, i respectar i fer
respectar la Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya” per imperatiu legal”.
I després dels aplaudiments del companys de la corporació municipal i del públic que
assisteix a l’acte, el president de la Mesa d’edat pren la paraula dient:
“Permet-me abans de res Miquel de felicitar-te per aquest moment que estàs vivint i per la
confiança que tu, juntament amb tota la candidatura, varem rebre del poble de Castellfollit
de la Roca en les eleccions municipals del passat 24 de maig.
Ja fa més de vuit anys que varem iniciar aquest projecte i durant aquest temps l’hem anat
vestint cada dia per arribar fins a aquí; amb la mirada fixada al municipi i sense perdre de
vista uns altres projectes també molt importants: la independència de Catalunya i la
República Catalana.
Durant aquest temps hi ha hagut moments de tot, però sempre, juntament amb les persones
que, mica en mica hi hem anat incorporant, hem sabut tenir la mirada fixada en aquest
horitzó que ara se’ns obre encara més enllà, perquè tenim un poble per acabar d’endreçar i
un país per construir.
Les circumstàncies –i perquè no dir-ho també, la meva edat- han permès que sigui
precisament jo qui et faci entrega d’aquest símbol de govern municipal. Em sento
especialment honorat de viure aquest moment institucional, però vull, que quedi ben clar
que ha estat el poble de Castellfollit de la Roca qui ha parlat i que és en nom d’aquest
mateix poble que et faig lliurament de la vara d’alcalde.
Et desitjo molt encerts Miquel, a tu i a tot l’equip”
Abans de continuar la sessió, la secretària posa a disposició de la Corporació una “Acta
d’arqueig” actualitzada, dels cabals de l’Ajuntament i una relació de l’ ”Inventari de béns
2010-2015”. Ambdós documents s’annexaran a aquesta acta com a Annex I i Annex II,
respectivament.
Acomplert l'objecte de la convocatòria el Sr. Miquel Reverter i Tres passa a ocupar la
Presidència, i pren la paraula per deixar pas a què el Sr. Moisès Coromina Soler, alcalde
sortint després de 26 anys de presidir l’Ajuntament de Castellfollit de la Roca pugui
expressar-se des de l’experiència.
El Sr. Coromina diu que aquests últims dies ja s’ha expressat reiteradament en referència al
canvi de govern municipal. Ell no es presentava a les eleccions municipals. El Grup
d’Esquerra va guanyar amb una gran majoria per la qual cosa els felicita i els encoratja a
governar amb il·lusió i encert. I es referma en la insistència que el nou govern tingui en
compte a tothom: els que els han votat i els que no; els més poderosos i el que no ho són tant
o gens, i per sobre de tot i primer de tot, a les persones. Que sigui Castellfollit el primer
beneficiat del govern, després els partits polítics.
I acaba agraint la deferència a l’equip que entra i molt especialment a totes les persones del
poble de Castellfollit, al qual ha tingut en gran honor ser-ne durant tants d’anys l’alcalde.
Tot seguit reprèn la paraula l’alcalde Sr. Reverter amb el següent parlament:

“Benvolguts regidors, ex-alcalde, secretària, jutge de pau, veïns i veïnes, amics i familiars,
gràcies per la vostra assistència en aquests acte tant important per a Castellfollit.
Aquest Ajuntament és el fruit de la decisió de tots, és el fruit d’unes eleccions amb una
altíssima participació, participació que és l’eix fonamental de la legitimitat d’un govern
municipal, participació que aquest equip de govern vol que no és quedi en el simple gest
d’introduir una papereta dins d’una urna.
Si realment volem un ajuntament obert, transparent i participatiu hem de posar els
instruments perquè així ho sigui. L'opinió de tots ha de ser escoltada, hem de crear
mecanismes de participació públics on els veïns puguin expressar-se en els grans temes que
es plantegin al poble.
Qualsevol idea, opinió i critica constructiva ha de ser benvinguda per aquest equip, en
definitiva el futur del poble el decideix el poble, nosaltres només som els seus representants.
Tindrem en els propers 4 anys molts reptes, tindrem dificultats, ho sabem, la nostra gestió,
com no pot ser d’una altra manera, estarà en boca de tothom, farem coses bé i coses no tant
bé, mai governarem al gust de tothom, esperem per això, aprendre dels errors i que aquests
ens serveixin per a millorar. Volem governar per a tothom i ser molt dialogants.
Durant els últims 26 anys s’ha fet una política a Castellfollit, molt focalitzada en una sola
persona, a partir d’avui volem fer una política d’equip, on les decisions es prenguin
conjuntament i on tots ens fem responsables d’allò que decidim, una sola persona arriba més
ràpid, però un grup de persones arriba més lluny.
Hem de posar Castellfollit en el lloc que es mereix. Tenim un poble amb molt de potencial.
És cert que som el poble més petit en extensió i possiblement, el que té menys recursos, però
no som només 73 hectàrees, som 73 hectàrees que s’han de fer valer a la comarca i al país
sencer. Castellfollit no és un poble qualsevol, tenim uns trets característics que ens fan ser el
més gran. Només cal que ens ho creguem, podem arribar allà on ens proposem, amb esforç,
treball i rigor, hem d’avançar i no podem perdre més temps, però per això hem de remar tots
en la mateixa direcció, hem de deixar de llepar-nos les ferides del passat i mirar cap al futur.
Som un equip de govern amb un valors clars, justícia social, igualtat, solidaritat, llibertat,
això també impregna la nostra manera de ser. Som hereus de tanta i tanta gent que durant la
història ha treballat i ha cregut que des dels ajuntaments es pot millorar l’entorn i el benestar
dels seus veïns.
Creiem fermament en les persones.
Creiem en Castellfollit i en Catalunya.
Creiem en un Castellfollit dins d’un estat Català i dins d’una república Catalana.
No ens n' hem amagat mai, i és ara, en aquests moments tan decisius per el nostre país que
ens mantindrem ferms per aconseguir els objectius que com a país decidim tots els catalans.
Ens ho devem i ho devem a tanta i tanta gent que ha treballat des de tots els àmbits per veure
aquesta realitat, i que malauradament ja no hi son. Però també ho hem de fer pels que venen
per sota i pels que vindran, ara és l’hora de decidir quina Catalunya els hi hem de deixar a
els nostres fills i néts.
Per acabar voldria agrair primer al poble de Castellfollit per la seva confiança. És una gran
responsabilitat que assumim amb moltes ganes. Voldria agrair als regidors que marxen, als
que segueixen i als que entren, per la feina feta fins ara i sobretot per la que ve.

Voldria agrair a l’Alcalde sortint la bona comunicació que hi ha hagut aquests 4 anys i que
esperem i desitgem que puguem tenir la mateixa o millor amb el grup de l’oposició: mà
estesa per treballar a favor del poble.
Vull agrair a les nostres famílies per avançat, el temps que haurem de sostreure d’estar amb
ells, per dedicar-lo a la nova responsabilitat. Se’ns gira feina.
Vull agrair a les entitats socials, culturals i esportives, sense elles seriem pell i encoratjar-los
a seguir treballant com fins ara ho han fet. Són l’autèntic orgull de Poble.
Sort a tots, salut i bon coratge!
VISCA CASTELLFOLLIT DE LA ROCA !!
VISCA CATALUNYA LLIURE !!”
I sense més temes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió essent ¾ de 12 del matí, de la
qual s'estén la present Acta que signa l'alcalde amb mi, la secretària, que en dono fe.

