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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE  
DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2017 

 
A la Casa de la Vila del Catllar, essent dos quarts de cinc de la tarda del dia 
trenta-u d’octubre de l’any dos-mil disset, sota la Presidència del Sr. Joan 
Díaz i Rull, alcalde-president, es reuneixen a la Sala de Plens els Srs. regidors 
que després s’assenyalen per tal de celebrar sessió ordinària del Ple de 
l’ajuntament, amb l’ordre del dia que després es dirà. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Joan Díaz i Rull  
 
REGIDORS/ES: 
Carlos Álvarez Molina 
Teresa Maria Canela i Armengol 
M Goretti Gatell i Anglès 
Ilé Gomis i Quintero 
Carles Guillén i Montserrat  
M Montserrat Inglés Novell 
Antonio López López 
Joan Morlà i Mensa 
Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
Eva Zafra Agea 
 
SECRETARI: 
Jordi Reina Gelabert 
 
ORDRE DEL DIA DEL PLE: 
 
1. Proposta de prendre coneixement i acceptació de la renúncia de l’actual 
alcalde. 
 
2. Constitució de la mesa d’edat. 
 
3. Presentació de candidatures a l’alcaldia i elecció de l’alcalde de la 
Corporació. 
 
4. Jurament o promesa del càrrec d’alcalde i presa de possessió. 
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Oberta la sessió pel Sr. alcalde i abans de passar a tractar sobre l’ordre del 
dia. 
 
1. Proposta de prendre coneixement de la renúncia del Sr. Joan Díaz i 
Rull del càrrec d’alcalde. 
 
Intervé el Sr. Alcalde i diu:  
 
“Bona tarda a totes i a tots els que ens acompanyeu en aquest ple. 
 
El passat 11 de juny de 2016, 6 dels regidors i regidores de l’equip de govern 
que fins avui encapçalo, vam decidir tirar endavant una moció de censura per 
tal de propiciar un canvi en el govern del Catllar, que ens permetés endegar 
els projectes que cadascun dels grups que representem consideràvem més 
importants, així com una nova manera de governar on a parer nostre calia 
afrontar reptes històrics del municipi. Dues setmanes més tard en Carles 
Guillen s’integrava al nostre equip de treball, la qual cosa li agraeixo. 
 
Aquesta nova manera de governar incloïa una premissa bàsica, tan pel bon 
funcionament d’un govern integrat per quatre grups municipals, com pel 
convenciment de tots, i meu en particular, de què malgrat un de nosaltres 
ostentaria el càrrec d’alcalde i les seves facultats, les decisions rellevants en 
qualsevol de les àrees on l’Ajuntament és competent, serien adoptades de 
forma coral i consensuada. 
 
Doncs bé, la primera d’aquetes decisions havia de ser qui de nosaltres hauria 
de ser escollit alcalde, i la decisió unànime del grup va ser, que més enllà dels 
vots obtinguts per cadascuna de les nostres forces en les eleccions, per les 
circumstàncies personals i laborals de cadascun de nosaltres fos jo l’escollit. 
 
En aquest punt, és necessari que agraeixi als meus companys la confiança 
que van dipositar en mi. 
 
Tal i com explico en la renúncia formal al càrrec presentada el passat dijous, 
les meves condicions laborals a l’accedir a l’alcaldia consistien en una mitja 
jornada de professor compatible amb el càrrec. Al cap de tres mesos, les 
meves condicions van canviar a una jornada sencera que es desenvolupa de 
matins amb una tarda setmanal i malgrat tot durant un any la vaig mirar de 
compatibilitzar tan bé com vaig poder amb l’alcaldia. Aquest any però, s`ha 
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complicat encara més amb noves obligacions com a tutor de Batxillerat, que 
m’han portat a prendre aquesta decisió.  
 
En aquest punt m’agradaria posar en valor, la tasca que he pogut liderar 
conjuntament amb l’equip, una tasca sovint poc visible però d’enorme calat 
com és l’acostament de l’Ajuntament a les urbanitzacions i l’acompanyament 
d’aquestes en el seu camí per assolir culminar el seu procés d’urbanització, la 
realització de les franges de protecció contra incendis, l’ampliació del 
consultori mèdic, entre d’altres. Per altra banda espero en el que queda de 
legislatura veure com consolidem i prenen forma els projectes acordats amb 
d’altres administracions, que portaven molt temps aturats. 
 
Prenc doncs aquesta decisió, convençut que el que es produeix és tan sols un 
relleu en la figura que encapçala un equip que seguirà treballant com ho ha fet 
fins ara per materialitzar els projectes que té endegats, i per solventar els 
problemes dels nostres convilatans. 
 
En aquest sentit, vull expressar el meu reconeixement i el meu agraïment a 
les regidores i regidors, que em van fer l’honor de permetre’m ser alcalde del 
Catllar, i amb qui continuaré treballant. 
 
Deixo doncs l’alcaldia amb la consciència tranquil·la d’haver treballat tan bé 
com he sabut i he estat capaç. Us ben asseguro, tanmateix, que he mirat 
d’oferir el millor de mi mateix, amb les meves limitacions, i amb les meves 
virtuts.  
 
Voldria acabar amb uns agraïments: 
 
-En primer lloc a la meva família, especialment a la meva dona que ha hagut 
de conviure amb les meves absències i preocupacions.  
 
-El meu agraïment més sincer a tots aquells convilatans que em van donar 
suport amb el seu vot. 
 
-Gràcies a Esquerra Republicana de Catalunya que va confiar en mi per 
encapçalar en qualitat d’independent, la seva candidatura al Catllar. 
 
-Gràcies, finalment, a tots els treballadors que conformen la plantilla de 
l’ajuntament i de manera especial a en Jordi Cabré, col·laborador incansable. 
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Moltes gràcies a tots i a totes, i molt d’encert al nou alcalde.” 
 
Després de la intervenció del Sr. alcalde, el Ple de l’ajuntament acorda: 
 
Vist l’escrit de renúncia al càrrec presentat per l’alcalde Sr. Joan Díaz i Rull  
en data 26 d’octubre de 2017. 
 
D’acord amb allò establert a l’article 40.4 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.  
 
En conseqüència, el ple de l’ajuntament acorda: 
 
Primer.  Prendre coneixement de la renúncia del Sr. Joan Díaz i Rull al 

càrrec d’alcalde de l’ajuntament del Catllar. 
 
A continuació pren la paraula el regidor Sr. Marcelo Javier Tarantino Mingo, 
portaveu del Grup Municipal d’IC-V i diu que partint de la premissa que no és 
fàcil ser alcalde cal dir que en Joan Díaz podria haver continuat portant la 
situació durant l’any i mig que resta fins a les properes eleccions municipals, 
però el fet d’estar avui aquí i renunciar al càrrec, a banda de no ser agradable, 
l’honora per haver tingut en compte, exclusivament, el bé del municipi. Era 
més fàcil haver continuat. Senzillament deixar constància d’aquest fet. 
 
Tot seguit intervé el regidor Sr. Ilé Gomis i Quintero, portaveu del Grup 
Municipal d’ERC i en primer lloc agraeix al company de candidatura la feina 
feta durant aquest període, que no ha estat poca. També deixar constància de 
la dificultat de prendre una decisió com la que ens du aquí, si més no difícil, i 
lloable per quant un demostra que no pot i cedeix el seu espai. Actuar d’altra 
forma seria egoista. Només resta, doncs, donar les gràcies al Joan Díaz i 
agrair al nou alcalde que resulti elegit que podrà comptar amb la nostra 
disposició i desitjar-li molts encerts. 
 
Seguidament intervé la regidora Sra. M Goretti Gatell i Anglès, en 
representació del Grup Municipal del PdCat i diu:  
 
“Bon dia a totes i tots, 
  
El grup de PdCat de l’ajuntament vol donar les gràcies a l’alcalde Joan Díaz 
per aquest temps de dedicació, ha estat un alcalde disciplinat i responsable 
que ha facilitat el treball de les regidories completament.   
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Avui fa un acte de responsabilitat, acceptant que la seva vida laboral no pot 
compaginar-se amb la vida d’alcaldia que es mereix El Catllar. Gràcies. 
  
Nosaltres donarem suport a Joan Morlà per ser el proper alcalde del Catllar. 
Sabem que és un home proper i que estima el Catllar de veritat i així poder 
seguir amb un govern estable com el que hem tingut aquest darrer any, amb 
responsabilitat, treball en equip i transparència. 
 
Estarem al teu costat i gràcies per comptar amb nosaltres” 
 
Finalment intervé el regidor Sr. Antonio López i López, en representació del 
Grup Municipal del PSC i diu:  
 
“Bona tarda a tots i a totes senyors i senyores regidors.  
 
Permetin que primer adreci unes paraules a l’alcalde sortint. Senyor Diaz tal i 
com ja li vaig comentar la setmana passada a la reunió que vàrem mantenir al 
despatx d’alcaldia li desitjo el millor en aquesta nova etapa personal que ara 
enceta. Personalment entenc que en aquests moments prioritzi el seu futur 
laboral i que això l’obligui a dimitir com a alcalde d’un municipi com el nostre 
que exigeix dedicació absoluta. 
 
En aquests mesos en què vostè ha estat alcalde hem pogut assolir diversos 
acords en ordenances municipals, pressupostos, mocions al ple, etc. Crec que 
en la meva persona, i en el grup socialista, sempre ha trobat interlocutors 
disposats al diàleg que han prioritzat el bé del poble per sobre de qualsevol 
altre consideració.  
 
Permetin també que els digui que aquesta actitud dialogant i constructiva és el 
que m’hagués agradat trobar en l’època que vaig tenir la responsabilitat de ser 
l’alcalde del Catllar d’acord amb la voluntat popular expressada a les urnes.  
 
Remarco, doncs, aquesta vessant humana i cordial que han de tenir sempre 
les relacions polítiques en democràcia. Com sap les nostres discrepàncies 
han estat moltes però sempre ens ha trobat quan ens ha trucat per debatre els 
temes importants pels veïns del nostre estimat poble. Acord predisposició 
permanent al diàleg i a l’acord, úniques vies segures per assolir èxits, ens ha 
portat a donar suport ha aquelles polítiques que enteníem que era bo pel 
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poble. Així doncs reitero el nostre desig que li vagi el millor en la vessant 
personal en aquesta nova etapa que avui enceta. 
 
Pel que fa a vostè senyor Morlà, senzillament deixo que li expressi el desig 
sincer del nostre grup de què assoleixi ràpidament èxits i encerts que 
beneficiïn al conjunt de catllarencs i catallarenques. Ho diem de tot cor perquè 
mai ens ha mogut l’interès partidista, ni hem buscat en els errors aliens un 
argument favorables a les posicions que nosaltres defensem. Dels seus 
encerts depèn el futur immediat del nostre poble. 
 
Sempre podrà trobar en mi mateix i en el grup socialista un interlocutor vàlid i 
segur per a tot allò que beneficiï directa o indirectament al nostre poble. 
Tornem  un cop més a estendre lleialment la nostra mà a la recerca de punts 
de trobada que beneficiïn al Catllar i a la seva gent.  
 
Sempre hem defensat que el nostre projecte per El Catllar és, sobretot, un 
projecte de mesura humana. Volem 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 aquests moments encara molt marcats pels efectes de la crisi econòmica 
volem que l’Ajuntament segueixi fent el màxim possible que estigui a les 
seves mans 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 ha de quedar a la cuneta, sense notar l’escalf del 
nostre 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.  
 
En aquests objectius que entenem que són de poble sempre podrà comptar 
amb el treball lleial dels regidors del grup socialista de l’Ajuntament, tant a 
nivell humà com polític.  
 
Moltes gràcies per la seva atenció, senyors i senyores regidors.” 
 
2. Constitució de la mesa d’edat. 
 
A continuació es constitueix la mesa d’edat prèvia a l’elecció del nou alcalde, 
d’acord amb el què preveuen els articles 195.2 de Llei Orgànica 5/1985, de 19 
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de juny, del Règim Electoral General i 37.2 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, que resta integrada pel regidor Sr. Joan 
Morlà i Mensa com a president, i el regidor Sr. Ilé Gomis i Quintero com a 
vocal, regidors de major i menor edat, respectivament, actuant de secretari qui 
ho és de la Corporació.  
 
3. Presentació de candidatures i elecció de l’alcalde de la Corporació. 
 
El secretari informa que, d’acord amb l’article 196.a) de la Llei orgànica 
5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General poden ser candidats tots 
els regidors que van encapçalar les corresponents llistes. 
 
El president de la mesa d’edat convida a la presentació de candidats, 
presentant-se els següents: 
 
El Sr. Antonio López i López, com a cap de llista del PSC. 
El Sr. Joan Morlà i Mensa, com a cap de llista d’UNICAT. 
 
Seguidament, es procedeix a la votació dels Srs/es. regidors/es que són 
cridats per ordre alfabètic, i finalment ho fan els membres de la mesa amb el 
següent resultat:   
 
El Sr. António López López obté el vot favorable dels següents regidors i 
regidores: 
 
Carlos Álvarez Molina 
M Montserrat Inglés Novell 
Antonio López López 
Eva Zafra Agea 
 
El Sr. Joan Morlà i Mensa obté el vot favorable dels següents regidors i 
regidores: 
 
Teresa Maria Canela i Armengol 
Joan Díaz i Rull 
M Goretti Gatell i Anglès 
Carles Guillén i Montserrat  
Marcelo Javier Tarantino Mingo. 
Ilé Gomis i Quintero 
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Joan Morlà i Mensa 
 
El president de la Mesa d’edat manifesta que, en conseqüència, d’acord amb 
el que determina l’article 196.b de la Llei 5/1985, de 19 de juny, i en haver 
obtingut la majoria absoluta, el candidat Sr. Joan Morlà i Mensa queda 
proclamat com alcalde de l’ajuntament del Catllar.  
 
Seguidament, el Sr. Joan Morlà i Mensa pren possessió de l’alcaldia prèvia 
promesa del càrrec en els termes següents:  
 
4. Jurament o promesa del càrrec d’alcalde i presa de possessió. 
 
A continuació, el nou alcalde procedeix a la promesa del càrrec en els termes 
següents: 
 
“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.” 
 
Tot seguit l’alcalde sortint 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. 
 
El Sr. alcalde pregunta als diferents grups municipals si volen intervenir, per 
ordre de menor a major, per explicar el sentit del seu vot o qualsevol altra 
qüestió inherent a l’objecte de la sessió.  
 
No produint-se cap intervenció, pren la paraula el Sr. Alcalde i diu:  
 
“Bona tarda a totes i tots 
 
En primer lloc agrair la feina feta al Joan Diaz com alcalde. 
 
Ara fa un any i quatre mesos vam formar un govern amb quatre formacions 
polítiques diferents però amb una gran unitat d'acció. Aquest fet ha comportat 
que l'estil de treballar hagi estat, potser, una mica diferent de la forma més 
estrictament tradicional. 
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Setmanalment ens reunim i prenem les decisions de forma conjunta, amb 
debat i participació de tot l'equip de govern. 
 
El fet que avui el Joan Diaz passi a ser un regidor, no canvia res, l'estil de 
treballar, amb ara jo  al capdavant, serà del mateix. 
 
És per mi un gran honor agafar l'alcaldia del Catllar, espero ser digne del 
càrrec, espero ser l'alcalde de totes i tots sense distinció de gènere, 
procedència, estatus social i pensament. 
 
Hem estat treballant en projectes, alguns d'ells ja materialitzats, però a hores 
d'ara n'estem treballant d'altres que esperem que ben aviat comencin a 
caminar. 
 
Estic molt orgullós de l'equip de govern i de com hem encaixat tots plegats el 
projecte de govern, amb generositat, voluntat, esforç i participació en la presa 
de decisions, conscients que a vegades els fets no són percebuts tal com ens 
agradaria, seguirem treballant pel Catllar i n'estem segurs que d'aquí a final de 
legislatura anirem presentant els projectes que a hores d'ara estem treballant. 
 
Agrair la vostra presència, mentre salut i sort pel futur que ens espera. 
 
El vostre nou alcalde que queda a la vostra disposició.” 
 
I, essent tres quarts i mig de les cinc de la tarda 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 
 
      
      


