Passanant, 11 de juny de 2011.
Sessió Extraordinària
Número 6/2011

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària per la constitució de la nova
corporació, sorgida de les passades eleccions municipals dels dia 22 de maig, els candidats
electes, senyors:
- M. Carmen Amenós i Fabregat
- Joan Fabregat i Benach
- M. Teresa Jové i Meda.
- Joaquim Torres i Martí.
- Mireria Roset i Chaler.
Actua de Secretari el Sr. Joan Pons i Marimon, secretari de l’Ajuntament.
Per ordre del secretari s’obre la sessió essent les 12’00 hores.

1. Constitució de la mesa d’edat.
A requeriment del secretari de la corporació, es constitueix la mesa d’edat d’acord amb el
que disposen els art. 37.2 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, i 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La mesa queda integrada pel
regidor de més edat, Sr. Joaquim Torres i Martí, que actuarà com a president, i el de menor
edat, Sr. Joan Fabregat i Benach, que actuarà com a vocal. Com a secretari, hi actuarà el de
la corporació, Sr. Joan Pons i Marimon.
Comprovat el nombre d’assistents, el secretari manifesta que existeix el quòrum per a la
celebració de la sessió.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes
A continuació, la Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes,
d’acord amb les certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona a l’Ajuntament i, amb
aquest fi, es procedeix a cridar-los per ordre alfabètic.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
El president nomena per ordre alfabètic els membres de la corporació perquè, de conformitat
amb el Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques, prenguin possessió del seu càrrec.

Els regidors i les regidores, preguntats per ordre alfabètic, responen amb la fórmula “Sí” a la
pregunta següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor/a de l’Ajuntament de Passanant i Belltall amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?”.
Finalment, els membres de la mesa juren o prometen el càrrec, començant pel de menys
edat.
El president de la mesa, el Sr. Joaquim Torres i Martí declara constituïda la corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Es procedeix a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma em què assenyala a l’art. 196
de la Llei orgànica del règim electoral general.
El president de la mesa preguntar als membres de la corporació quins es presenten com a
candidats i candidates a l’Alcaldia.
Dues candidates, la Sra. Carme Amenós i Fabregat i, la Sra. Mireia Roset i Chaler.
A continuació, s’efectua la votació, per ordre alfabètic dels membres de la corporació.
El resultat dóna 4 vots a la Sra. M. Carme Amenós i Fabregat, i 1 vot a la Sra. Mireia Roset i
Chaler.
Resulta escollida alcaldessa la regidora Sr. M. Carme Amenós i Fabregat.
El senyor President demana a l’escollida es personi davant la mesa i li pregunta si accepta el
càrrec d’Alcaldessa de Passanant i Belltall. La Sra. M. Carme Amenós i Fabregat respon
afirmativament.
5. Jurament o promesa de l’alcaldessa electe i presa de possessió del seu càrrec.
A continuació, el president de la mesa d’edat llegeix a l’alcaldessa electa la fórmula
establerta al Reial decret 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de
possessió de càrrecs o funcions públiques. L’alcaldessa respon afirmativament.
Un cop fet el jurament o promesa, el President de la mesa d’edat, li fa entrega de la bara de
comandament i li cedeix el seu lloc a l’alcaldessa, qui dóna la paraula a cada cap de llista per
si desitgen explicar el sentit del seu vot.
6. Donar compte per part del secretari interventor, de les existències dels valors
dipositats, de llurs justificants i de l’inventari municipal de béns de la corporació, dels

seus organismes autònoms locals, de les entitats públiques empresarials i de les
societats mercantils amb capital íntegrament públic.
El secretari interventor de la corporació donen compte de l’estat de tresoreria amb la
presentació i explicació dels certificats dels extractes bancaris i de l’estat de conciliació de
saldos. També es dóna compte de l’Inventari de béns de la corporació.
7. Acte de cloenda de la sessió.
Sres. Regidores, Teresa i Mireia, Srs Regidors, Joaquim i Joan, Sr. Secretari Interventor,
Joan, i tot el Personal de la Corporació que ens acompanyeu, senyores i senyors, amics i
amigues, veïns del gran municipi Passanant i Belltall, sigueu tots benvinguts i benvingudes
En primer lloc vull donar les gràcies a tots els nostres veïns, els que van exercir el seu dret a
vot i els que no, els que ens van fer confiança i els que no, a tots, absolutament a tos els
veïns de Passanant i Belltall, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de poder
treballar pel nostre municipi.
En segon lloc gràcies també a la meva família per el seu suport incondicional, sobre tot al
meu marit, el Santi, i els meus fills la Judit i el Francesc, que m’han ajudat a donar aquest
pas. Comença una nova etapa en la meva vida que els implica, en molts aspectes directa i
en molts d’altres indirectament.
En aquesta etapa que comencem tot l’equip, i dic comencem perquè tots som nous en
aquesta tasca, assumim un gran repte, esperem estar a l’alçada i no decebre-us, el nostre
compromís de treball i esforç és la nostra gran promesa i així ho complirem.
Escoltarem totes les propostes que ens vulgueu fer i les valorarem una per una amb tota la
nostra atenció, qualsevol idea que els habitants del nostre municipi, tant dels que hi viuen a
diari, com dels que venen quan poden o quan volen per gaudir-ne, serà be rebuda
Ens agradaria, amb la vostra ajuda, fer del nostre municipi un lloc exemplar de convivència,
tant per a petits, com per a joves, com per a grans, amb esperit constructiu i mirant endavant,
sempre endavant.
Treballarem conjuntament perquè us sentiu orgullosos d’aquesta corporació, i que amb
l’ajuda de tots vosaltres puguem formar un municipi ben avingut. Volem tombar barreres
idearies, que ja no existeixen físicament, i dedicar una bona part del nostre mandat, a fer,
que els cinc pobles (Passanant, Belltall, Glorieta, La Sala de Comalats i La Pobla de Ferran)
que formen aquest gran i bonic municipi, Passanant i Belltall, siguin com un de sol,
independentment de la persona que hi hagi al capdavant, i això no nomes ens pertoca a
nosaltres si no, que és una tasca que hem d’aconseguir entre tots. Si estimem els nostres
pobles també hem de saber estimar el nostre municipi.

Hem d’aconseguir fer prevaldre els deures per sobre dels drets i cadascú que tingui
experiència, que tingui idees, qualsevol persona que tingui alguna cosa que aportar no dubti
en cap moment d’exposar-la, tot serà ben rebut i estudiat com es mereix.
Ens venen, pel que fa a la part econòmica, temps difícils, però el nostre municipi no pateix
d’aquesta dificultat, tot gràcies a la bona gestió dels anteriors governs municipals, sobretot en
la presa de decisió d’autoritzar la instal·lació de parcs eòlics en el nostre municipi, dins la
legalitat vigent i amb un treball i esforç acurats que donen uns alts ingressos a les arques
municipals, per tant continuarem en la mateixa línia perquè junts ens puguem sentir
orgullosos de no estar dins del gran grup del municipis endeutats.
En els darrers anys s’han fet moltes reformes i estructures noves que han permès crear nous
espais públics i tot ha anat a càrrec de l’Ajuntament. Si ens endarrerim uns anys, veurem que
tots els pobles que formen el nostre municipi, han canviat considerablement: Aigua,
Enllumenat públic, Zones verdes, Llocs de lleure, Enjardinaments, Edificis i Maquinària de
manteniment i moltes més coses que tots ja sabem.
Els que formem el nou Ajuntament treballarem per poder tirar endavant totes aquelles
necessitats que tingui el nostre municipi, i esmerçarem esforços per mantenir tot l’existent,
que no és poc, dins de la mesura que es pugui. Incidència especial per a les persones i
treball constant per millorar la vida dels que hi viuen, són compromisos amplis que s’aniran
concretant amb l’esforç de tot el nou equip de govern.
El meu compromís, i el dels membres del meu equip amb Passanant i Belltall és: Treball,
treball, i treball. Estem segurs, donarà els seus fruïts i continuarem essent un municipi
exemplar per a molts dels municipis veïns.
Voldria, que el meu càrrec i el de tots els que formem la corporació, no fos fred per cap dels
nostres veïns i esperem ser com qualsevol altre habitant del municipi, amb qui es pugui
dialogar, confiar, treballar, i el que calgui.
Procuraré liderà el projecte col·lectiu que Passanant i Belltall és.
Visca Passanant i Belltall !
Visca Catalunya !

D’ordre de la Presidència s’aixeca la sessió essent les 12’22 hores.

