Passanant, 13 de juny de 2015.
Sessió Extraordinària
Número 4/2015

Es reuneixen al Saló de Plens en sessió extraordinària per la constitució de la nova
corporació, sorgida de les passades eleccions municipals dels dia 24 de maig, els candidats
electes, senyors:
- M. Carmen Amenós i Fabregat
- Joan Fabregat i Benach
- M. Rosa Verdura de Juan.
- Joana Jareño i Mendieta.
- 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.

Ordre del dia:
1. Constitució de la mesa d’edat.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació.
4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
5. Jurament o promesa de l’alcalde o alcaldessa electe i presa de possessió del seu
càrrec.
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.
7. Acte de cloenda de la sessió.

Desenvolupament de la sessió i acords:
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 per la
regidora de més edat, Sra. M. Rosa Verdura de Juan, que actuarà com a presidenta, 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.

La presidenta declara oberta la sessió de constitució de l’ajuntament de Passanant i Belltall, i
dóna la paraula al secretari per anar cridant de forma individualitzada a cada regidor electe, a
l’efecte d’acreditar la seva personalitat.
2. Comprovació de credencials dels regidors i regidores electes.
La Mesa comprova les credencials dels regidors i de les regidores electes, d’acord amb les
certificacions trameses per la Junta Electoral de Zona i, amb aquest fi, es procedeix a cridarlos per ordre alfabètic.
Comprovat el nombre d’assistents, el secretari manifesta que existeix el quòrum per a la
celebració de la sessió.
La presidenta de la Mesa demana, que ho manifesti, si hi ha algun dels regidors electes a qui
afecti alguna de les causes d’incompatibilitat previstes per la LOREG en els seus arts. 177 i
178 o altra legislació concordant.
No havent-hi cap regidor afectat per causa d’incompatibilitat, la presidenta demana al
secretari procedeixi a la lectura individualitzada de la formula de jurament o promesa a cada
regidor, per això és demana que els regidors un cop cridats es posin en peu.
3. Promesa o jurament dels regidors i regidores i declaració de constitució de la
corporació
El secretari 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.
La presidenta de la mesa, la Sra. M. Rosa Verdura de Juan declara constituïda la corporació.
A continuació la presidenta diu que ara és procedirà a l’elecció de l’alcalde o alcaldessa.
Dóna la paraula al secretari perquè expliqui el procediment d’elecció.
El secretari explica el procediment d’elecció de l’alcalde o alcaldessa en la forma em què
assenyala a l’art. 196 de la Llei orgànica del règim electoral general. Així doncs, en municipis

de menys de 250 habitants poden ser candidats a alcalde o alcadessa, qualsevol dels
regidors, si algun dels candidats obté la majoria absoluta dels vots dels regidors es proclamat
electe, si cap obtingués la majoria, seria proclamat alcalde o alcaldessa el regidor que
haguès obtingut més vots en les eleccions.

4. Elecció de l’alcalde o alcaldessa.
La presidenta 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.
La senyora Presidenta 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, la Presidenta de la Mesa d’edat demana al secretari llegeixi 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, la Presidenta 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.
La regidora Sra. Mireria Roset i Chaler diu:
“Dir-vos que m’he sentit moralment obligada a votar-me a mi mateixa, per complir la
confiança de pràcticament la meitat dels votants del municipi.
L’aritmètica electoral no ho farà possible, però si demano a la futura alcaldessa, que sàpiga
actuar durant tota la legislatura amb sensibilitat i justícia davant aquesta situació”

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.
El secretari interventor de la corporació dóna 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, Rosa Verdura, Joana Jareño i Mireia Roset,
Sr. Regidor, Joan Fabregat,
Sr. Secretari Interventor, Joan Pons,
tot el Personal de la Corporació que ens acompanyeu,
senyores i senyors, amics i amigues, veïns i veïnes del gran municipi de 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 tornar a confiar en nosaltres, i per continuar
donant-nos aquesta oportunitat de poder seguir treballant pel nostre municipi.
En segon lloc gràcies també a la meva família per el seu suport incondicional, que m’han fet
costat durant aquests últims quatre anys, i m’han recolzat i esperonat a continuar. Sense el
seu suport i la seva comprensió, no hauria estat el mateix .
Si em permeteu, aprofitant l’oportunitat que se’m dóna, també voldria agrair molt
sincerament, la tasca que han realitzat en aquesta corporació el Sr. Joaquim Torres i la Sra.
Teresa Jové, regidors d’aquesta passada legislatura, que han decidit lliurement no tornar-se
a presentar. La seva tasca, i les seves aportacions, han estat molt enriquidores, de gran ajut,
i sens dubte una de les raons principals que m’han empès a continuar el seu recolzament
incondicional ha estat molt valuós per a mi. Així doncs, MOLTES GRÀCIES JOAQUIM I
TERESA...!!!!
Si ens heu tornat a escollir, suposo que ha estat perquè heu cregut en la bona gestió de la
Corporació, que tinc l’honor de Presidir. Han estat quatre anys durs. Com ja sabeu tot l’equip
que vam entrar a formar-hi part, érem nous. Anys de rodatge, de dedicació, d’obrir portes,
d’endinsar-se en el món de l’administració (que no és fàcil), d’assistència a actes, donant a
conèixer, el municipi de Passanant i Belltall, cercant personatges mediàtics, que a la fi amb
insistència hem aconseguit fer-los venir a casa nostra i poder gaudir d’ells, com són en Josep
Vallverdú, na Roser Capdevila, na Pilarín Bayés, en Josep Lluís Carod-Rovira .... entre molts
d’altres. Anys de lluita constant, per aconseguir que el projecte de l’arribada de l’aigua de
Rialp no quedés en l’oblit, i puc estar orgullosa de dir que... en part... gràcies a nosaltres...per
fi...el 2018, tindrem aquesta aigua tant desitjada. Hem fet la Ruta Saludable dels Comalats,
amb l’àrea d’exercicis, hem fet l’obra de La Pobla de Ferran, recuperant l’antic camí de
Guimerà i el seu entorn, hem tirat endavant el POUM del nostre municipi, projecte iniciat ja fa

uns anys, però que havia quedat estancat per manca d’empenta del govern municipal. Hem
adquirit nous equipaments en maquinària que ens han ajudat a realitzar les tasques del dia a
dia amb més celeritat, sense dependre de ningú, com la pala lleva neus i l’escampadora de
sal, que tanta feina ens va estalviar aquest hivern passat, el dia de la nevada. I us puc ben
assegurar, que som l’enveja de molts municipis de la Comarca, i dels pobles veïns, per
l’estructura que tenim en equipaments i la brigada que els fa funcionar. Hem treballat en el
dia a dia, fent les reparacions i manteniments necessaris per poder seguir cuidant i millorant
tot allò que tenim i que ens ajuden a ser un municipi preparat.
Seguirem escoltant totes les propostes que ens vulgueu fer i les valorarem una per una amb
tota la nostra atenció, com hem fet aquests quatre anys, 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, així com de totes les associacions i grups que representen els nostres veïns i
veïnes seran ben rebudes.
Volem continuar, amb la vostra ajuda, fent 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.
Continuarem treballant conjuntament perquè us sentiu orgullosos d’aquesta corporació, i
que, el que vàrem iniciar fa quatre anys, és a dir: fer que no hi hagi barreres i demostrar que
tots junts som un municipi, 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
només ens pertoca a nosaltres sinó, que és una tasca que hem d’aconseguir entre tots. Si
estimem els nostres pobles també hem de saber estimar el nostre municipi.
Quan fa quatre anys, vàrem entrar a formar part de l’equip de govern, un dels nostres
objectius va ser, fer algunes reformes en coses necessàries, però bàsicament, mantenir el
que tenim que no és poc. Crec que ho hem aconseguit, i aquest objectiu en aquesta
legislatura, que ara comença, és continuar en la mateixa línea de treball. L’obra principal que
tenim prevista properament, és la de la renovació de la xarxa de distribució d’aigua de
Passanant, ja sé que fa anys que està aprovada, però per les dificultats econòmiques que
aquests últims temps ha patit la Generalitat de Catalunya, no l’hem pogut executar. Ara, amb
un ajuntament sanejat i amb liquiditat econòmica, és el moment de tirar-la endavant, i ja us
puc assegurar que serà una realitat el proper estiu del 2016.
També vàrem posar fil a l’agulla al POUM del nostre municipi, que havia quedat una mica en
l’oblit. Hi estem treballant, i hi treballarem fins a tenir aprovada per part de totes les
administracions aquesta normativa municipal.
Continuarem treballant per apropar la Cultura, fent activitats, be sigui una sortida o una
xerrada, almenys un cop per trimestre, i com ja he esmentat, si algú té alguna idea,
suggeriment, que ens vulgui aportar, serà ben rebuda. No fa falta dir que també en
l’organització de les festes i activitats típiques dels nostres pobles i d’altres que anirem

incorporant, com ha estat en aquesta legislatura la Caminada nocturna dels Comalats o el
Concert de Sant Jaume, dins el monument del Santuari de la Mare de Déu de Passanant.
Els que formem l’Ajuntament, treballarem per poder tirar endavant totes aquelles necessitats
que tingui el nostre municipi, i esmerçarem esforços per continuar mantenint tot l’existent,
que no és poc. 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 l’equip
de govern.
El meu compromís, i el dels membres del meu equip amb Passanant i Belltall és: Treball,
treball, i treball. Estem segurs, continuarà donant els seus fruïts i contribuirà a la millora de la
vida dels nostres conciutadans, el nostre principal objectiu, i a més continuarem essent un
municipi de referència i exemplar per a molts dels municipis veïns.
Continuaré liderant 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 12’35 hores.

